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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar os dados da Dengue no município de 
Franca-SP, nos últimos dois anos e meio, mais especificamente, até o primeiro 
semestre do ano de 2016. O autor da pesquisa, como profissional da área de saúde, 
teve interesse pelo estudo, a partir do questionamento: como são aplicadas as 
Políticas Públicas e as ações de combate à Dengue no município de Franca-SP?, 
visto que a prevenção de doenças é uma atividade que congrega múltiplos aspectos, 
desde os da educação, propriamente dita, até econômicos, culturais, constituindo-
se, desta forma, em um desafio para aqueles que por ela são responsáveis. Trata-se 
de uma pesquisa exploratória com uma abordagem qualitativa e quantitativa, e, 
como recurso, utilizou-se de levantamento de dados sobre o assunto em questão. 
Assim, buscou-se compreender as ações que são desenvolvidas no município. Os 
dados foram fornecidos pela própria municipalidade, para ser analisados 
conjunturalmente com as Políticas Públicas do município pertinentes ao combate ao 
mosquito Aedes aegypti, tanto no que se refere à Legislação Ambiental, quanto ao 
processo educacional da população. Para o efetivo cumprimento da parte legal, o 
município tem projeto de destinação de detritos sólidos e úmidos, genericamente 
falando, com o fim almejado dentro de um prazo de até 20 anos, segundo consta no 
projeto da Prefeitura de Franca. No que concerne à parte educacional, não há, até o 
presente momento, projeto neste sentido. Este trabalho estabeleceu, também, um 
levantamento dos dados referentes à incidência da doença nos bairros de Franca e 
seu aumento sazonal, o que se torna mais preocupante. Os dados coletados 
demonstram que, de 2014 para 2015 houve um acréscimo de 1.360 casos, saindo 
de 229 (2014) e alcançando 1.589 (2015), que também se manteve alto no primeiro 
semestre de 2016, em todo o município. O objetivo geral pautou-se em conhecer a 
proposta de prevenção e controle da Dengue no município de Franca-SP, e, assim, 
colaborar com os estudos sobre o desenvolvimento de novos parâmetros, conceitos 
e abordagens sobre o tema estudado. Os objetivos específicos foram: buscar dentro 
das Políticas Públicas os estudos que envolvem a prevenção da Dengue; apontar as 
normas e legislações pertinentes ao combate à Dengue, nas diferentes esferas; 
levantar a proposta da Prefeitura de Franca quanto ao combate à Dengue; coletar 
dados referentes à incidência da Dengue nos bairros de Franca; destacar as ações 
de controle e prevenção da Dengue no município. Ao colaborar para a efetivação de 
propostas alternativas de prevenção da Dengue e, consequentemente, para a 
promoção da saúde dos munícipes, o trabalho pretende somar-se aos estudos e à 
pesquisa científica nas questões do desenvolvimento regional, inserindo-se, para o 
incremento de novos parâmetros, conceitos e abordagens, oferecendo respaldo para 
o cenário de saúde pública da cidade. 
 
Palavras-chave: Epidemias. Dengue. Política Pública de Saúde. Prevenção em 
Saúde. Saúde pública. Desenvolvimento Regional. 
 

 

 

 



ABSTRACT  

 

The present study aimed to evaluate Dengue data in the city of Franca-SP, in the last 
two and a half years, more specifically, until the last semester of 2016. The author of 
the research, as a health professional, had in the study of the case, as they are 
applied as Public Policies and as actions to combat Dengue in the municipality of 
Franca-SP?, since a disease prevention is an activity that congregates, even 
economic, cultural, constituting, in this way, in a challenge to those who are 
responsible for it. This is an exploratory research with a qualitative and quantitative 
approach, and as a resource, data collection on the client in question was used. 
Thus, it was sought as actions that are developed in the municipality. The data were 
provided by the municipality itself, to be analyzed jointly with the municipality's Public 
Policies to combat the Aedes aegypti mosquito, both regarding Environmental 
Legislation and the educational process of the population. For the effective 
compliance of the legal part, the municipality has a project of solid and moist waste 
disposal, generically speaking, with the aim of aiming within a term of up to 20 years, 
according to no project of the City of Franca. There is, there is, for the present 
moment, the project in this sense. This work was also established, a survey of data 
on the incidence of the disease in France and its seasonal increase, which becomes 
more worrying. The data collected show that, from 2014 to 2015, there were an 
increase of 1,360 cases, rising from 229 (2014) to 1,589 (2015), which also remained 
high at the beginning of the semester of 2016, throughout the city. The general 
objective is to elaborate a proposal for the prevention and control of dengue fever in 
the city of Franca-SP, and to assimilate the studies on the development of new 
concepts and approaches on the studied subject. The objectives are: to search within 
the Public Policies the studies that involve the prevention of Dengue; To point out the 
norms and legislation pertinent to the fight against dengue, in the different spheres; 
Raise the proposal of the City of Franca regarding the fight against Dengue; Collect 
data referring to the incidence of Dengue in the districts of Franca; Highlight as 
actions to control and prevent Dengue in the municipality. By collaborating to make 
alternative suggestions for the prevention of dengue and, consequently, to promote 
the health of the municipalities, the work seeks to add studies and scientific research 
in the research of regional development, to insert itself, to increase new concepts , 
Concepts and approaches, offering support for the city's public health scenario.  
 
Keywords: Epidemics. Dengue. Public Health Policy. Health Prevention. Public 
Health. Regional development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Contemporaneamente vivemos um período em que a proliferação de 

doenças causadas por vetores, como o Aedes aegypti, leva-nos a pensar no porquê 

da ocorrência deste fato. É sabido que a Organização Mundial de Saúde, em 

parceria com as várias Secretarias Federais dos países que compõem a 

Organização das Nações Unidas e, no Brasil, com o Ministério da Saúde, orienta e 

fornece fomentos de Políticas Públicas na abordagem das doenças infecto-

contagiosas, e as transmitidas por vetores, que é o caso da presente discussão.  

Ao se pensar a questão das doenças epidêmicas, mais 

especificamente a Dengue, uma temática importante refere-se às políticas públicas 

relacionadas ao controle e prevenção. Há que se investigar quais mecanismos 

podem ser e são usados na administração pública, a fim de se alcançar um controle 

efetivo sobre a doença. 

Um ponto que não deve, entretanto, ser desconsiderado, nesta 

questão, refere-se à atuação do homem. O controle de doenças é, de fato, muito 

difícil, pois envolve a atuação coletiva e integrada do homem, posto que, 

definitivamente, em países onde o coletivo é carente de educação, esse tipo de 

trabalho torna-se bastante difícil.  

 Tal fato pode ser atribuído à ignorância ou à ausência de cultura na 

observação dos princípios fundamentais do sistema ecológico, o que, por sua vez, 

pode advir de uma educação geral deficitária. Mas, sistemicamente falando, existem 

outros sistemas, além do educacional, que são importantes para definir o 

comportamento supracitado, como o familiar, por exemplo. 

  O que se pode concluir é que, por uma questão de saúde pública, a 

temática da Dengue é importantíssima em termos de produção de conhecimento 

científico, e é neste contexto que se situa a problemática da política pública de 

combate à doença. 

A partir de tais ponderações definiu-se o objeto de estudo da presente 

investigação, tomando por base a Dengue, mais especificamente a política pública 

municipal de combate à doença. 

O foco inicial da pesquisa foi conhecer a proposta da prefeitura de 

Franca-SP, no que se refere à prevenção e ao controle da Dengue, com a finalidade 
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de compreender como se concretiza o processo de atuação junto à população, a 

partir de uma observação da proposta da prefeitura do município e as indicações da 

política pública nacional, sob o ponto de vista das recomendações dos organismos 

internacionais, no caso a Organização Mundial de Saúde. 

O trabalho justifica-se, inicialmente, pelo alto grau de interesse pessoal 

com o tema, na medida em que a situação pesquisada tem relação com as 

atividades profissionais do pesquisador, que é médico e perito qualificado do 

Ministério da Saúde. 

O tema central desta pesquisa, a política pública de combate à 

Dengue, insere-se em um contexto atual, relevante e complexo para a sociedade 

moderna. A prevenção de doenças é uma atividade que congrega múltiplos 

aspectos, desde os da educação, propriamente dita, até econômicos, sociais e 

culturais, constituindo-se, desta forma, em um desafio para aqueles que por ela são 

responsáveis. 

O desenrolar de tal atuação tem impactos importantes na vida de um 

município e toma proporções significativas, tanto quando se dá de forma positiva, 

quanto negativa, impactando, desta forma, no desenvolvimento da região, visto que 

população adoecida é população improdutiva. 

Neste sentido são necessárias e urgentes, políticas efetivas que visem 

à prevenção dessa situação problemática, o adoecimento do munícipe pela Dengue. 

Pensar as políticas públicas de um modo geral e, de modo particular, a 

política pública de prevenção a vetores na realidade brasileira, supõe pensar em 

políticas orientadas pela educação em saúde, pela noção da determinação social da 

saúde, de uma forma que ofereça e chegue, efetivamente, à população 

desprotegida. 

Com o intuito de entender como se organiza a proposta da prefeitura 

do município de Franca-SP para combater a Dengue, procurou-se responder a 

seguinte questão: Como são aplicadas as Políticas Públicas e as ações de combate 

à Dengue no município de Franca-SP? 

O objetivo geral pautou-se em conhecer a proposta de prevenção e 

controle da Dengue no município de Franca-SP, e assim, colaborar com os estudos 

sobre o desenvolvimento de novos parâmetros, conceitos e abordagens sobre o 

tema estudado. 
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O estudo sobre a proposta de prevenção e controle da Dengue no 

município de Franca-SP desperta questionamentos que foram transformados nos 

objetivos específicos: 

1. Buscar dentro das políticas Públicas os estudos que envolvem a 

prevenção da Dengue; 

2. Apontar as normas e legislações pertinentes ao combate à 

Dengue, nas diferentes esferas; 

3. Levantar a proposta da Prefeitura de Franca quanto ao combate 

à Dengue; 

4. Coletar dados referentes à incidência da Dengue nos bairros de 

Franca; 

5. Destacar as ações de controle e prevenção da Dengue no 

município de Franca. 

 Para isso serviu-se de uma pesquisa exploratória com abordagem 

qualitativa e quantitativa, e como recurso utilizou-se de levantamento de dados 

sobre o assunto em questão, com posterior análise e interpretação. Assim, buscou-

se compreender as ações que são desenvolvidas no município. 

 Esta dissertação está estruturada em seis seções: 1 Introdução; 2 

Saúde Pública, que trata do tema, com suas pertinentes legislações e diretrizes; 3 

Dengue, que se refere à doença-tema do presente trabalho, com suas implicações 

literárias, sua prevenção e controle; 4 A Dengue no município de Franca, seção esta 

em que está todo o delineamento, e os instrumentos utilizados para a coleta dos 

dados, seus resultados e suas subsequentes análises; 5 Desenvolvimento Regional, 

tópico de importante tema que serve de alavanca para a criação das Políticas 

Públicas, objetivando o controle de vetores e, consequentemente, levando a um 

bem-estar dos munícipes; 6 Considerações Finais, encerrando as seções. 

 Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para uma discussão 

orientada para a efetivação de propostas e alternativas de promoção da saúde que 

possam estar disponíveis à população, de modo que, todos os envolvidos neste 

sistema maior, sejam eles profissionais, acadêmicos ou a sociedade de forma geral, 

encontrem caminhos efetivos para o tão almejado desenvolvimento.  
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2 SAÚDE PÚBLICA 

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS REFERENTES À SAÚDE PÚBLICA 

 

 O campo de estudo das Políticas Públicas surgiu nas últimas décadas 

do séc. XX, com o objetivo de analisar as relações entre governo, governantes e 

cidadãos. Existem várias definições de Políticas Públicas, e, segundo o Dicionário 

de Política (VIANA & BAPTISTA, 2012), a Política Pública é definida como um 

conjunto de disposições, medidas e procedimentos que traduzem a orientação 

política do Estado e regulam as atividades governamentais relacionadas às tarefas 

de interesse público, atuando e influindo sobre as realidades econômica, social e 

ambiental; podem variar de acordo com o grau de diversificação da economia, com a 

manutenção do regime social, com a visão que os governos têm do papel do Estado 

no conjunto da sociedade, e com o nível de atuação dos diferentes grupos sociais 

(partidos, sindicatos, associações de classe e outras formas de organização da 

sociedade). 

 A Política Pública, portanto, remete à orientação política do Estado e 

de interesse público, e falar de Política Pública é falar de Estado, de pacto social, de 

interesses e de Poder; é fundamental na análise da Política Pública conhecer o 

papel que o Estado exerce. Os rumos de uma política devem ser avaliados a partir 

da prática de negociação dos governos e suas escolhas, tanto materiais como 

morais. As características que regem o Estado é que permitirão maior ou menor 

abertura e influência de indivíduos e grupos no processo decisório determinando 

processos políticos mais ou menos democráticos. 

 Análise de uma Política Pública coloca em questão o Estado, pois 

revela os princípios políticos e ideológicos que norteiam sua ação, a forma de 

relação estabelecida com os grupos demandantes, o papel exercido pelas 

instituições públicas, as práticas do governo instituídas e outras tantas variáveis que 

compõem essa complexa trama que é a construção de uma política; e os objetivos 

de uma análise de Política Pública seriam questionar as ações públicas, seus 

determinantes, finalidades, processos e consequências. 

 Souza (2007) assim resume política pública:  
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[...] é o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, colocar o 
governo em ação e/ou analisar essa ação (variável independente) e, 
quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações 
(variável dependente). 
 
  

 Afirma, ainda, que a formulação de políticas públicas constitui-

estágio em que governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas 

eleitorais em programas e ações, que produzirão resultados ou mudanças no mundo 

  

 Ao se discutir a questão da dengue, pode-se situá-la entre as ditas 

Políticas Públicas Saudáveis, consideradas prioridades em conjunturas recentes no 

Brasil em função da carga de morbidade e mortalidade, assim como a situação 

socioambiental, que indicam as principais políticas públicas implicadas com a 

promoção da saúde hoje no Brasil, duas delas estreitamente relacionadas ao caso 

da dengue, a saber: habitação e Saneamento básico  água, esgoto e lixo. 

 O presente trabalho tem como tema uma doença epidêmica que, na 

atualidade, tem se revestido como um problema de saúde pública: a Dengue. A 

dificuldade na abordagem deste problema pode traduzir-se em função de se tratar 

não apenas de um controle de vetor, mas eminentemente de comportamentos 

rotineiros que precisam ser modificados, o que vai levar ao questionamento do que 

entendemos por hábitos saudáveis. 

 Noções como as de saúde e doença, aparentemente simples, referem-

se de fato a fenômenos complexos que conjugam vários fatores: biológicos, 

sociológicos, econômicos, ambientais, culturais, etc., e a complexidade deste objeto 

pode ser evidenciada ao constatarmos que em cada período histórico é possível 

encontrar as mais diferentes interpretações para o mesmo (UCHOA & VIDAL, 1994). 

 Assim, na Idade Média a explicação das doenças se dava a partir de 

uma visão teocentrada do mundo, a doença era então entendida como um sinal da 

cólera divina diante dos pecados humanos, sendo explicada a partir da concepção 

religiosa, o que se convencionou chamar de Teoria ou Concepção Mágico-

Religiosa, e, diante desta concepção as práticas de cura eram os feitiços, as rezas, 

benzeduras, procedimentos rituais, magias (SCLIAR, 1987). 

 O avanço científico demonstrou que o modelo uni causal de explicação 

do adoecimento, em que a equação se dava a partir do agente e do hospedeiro, 

precisou adicionar a atuação do ambiente, o que se convencionou chamar de 
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modelo multicausal. Na atualidade entende-se que o processo saúde-doença é 

determinado socialmente, ocasionando uma distribuição desigual de saúde e 

enfermidade, com diferentes exposições aos riscos, articulando-se ao processo de 

desenvolvimento e crescimento do indivíduo e da região à qual ele pertence, 

portanto depreende-se que, o processo saúde-doença não é linear, tornando-se 

impossível focalizar a normalidade biológica do homem de forma desvinculada de 

seu momento histórico, visto que a este momento vincula-se o modelo de 

interpretação de qualquer doença, o que determina, por sua vez, o modelo de 

intervenção adotado pela sociedade. 

 No que se refere à contemporaneidade, o que se sabe é que as 

condições de saúde e doença não acontecem ao acaso nem por acaso, são 

determinadas por um processo permanente e dinâmico com interação de diversos 

fatores relacionados com a qualidade de vida e que têm distribuição diferenciada 

dos eventos relacionados com saúde e doença em grupos populacionais 

(SARRIERA et al., 2003). 

 Neste sentido não se pode deixar de recorrer, mesmo que de maneira 

sucinta, à história da Saúde Pública no Brasil. 

 De acordo com Cordeiro (2004, p. 344), na década de 1940, o que 

havia em termos de Atenção em Saúde no Brasil era o Serviço Especial de Saúde 

Pública. Em termos de Higiene ou Saúde Pública, predominava uma tradição 

sanitarista e, a partir da década de 1970 inaugurou-se um campo denominado 

principais motivações buscar alternativas que contemplassem uma articulação entre 

as ciências sociais e a Epidemiologia com ênfase na determinação social das 

doenças e também buscar a superação entre as orientações funcionalistas das 

ciências do comportamento e as visões tecnocráticas de determinadas correntes do 

planejamento e da administração de saúde, e também a ideia da determinação das 

doenças como o resultado multivariável e a-histórico de fatores biopsicossociais. 

 Em 1974 formalizou-se o Convênio MEC-MPAS entre o Ministério da 

Educação e o Ministério da Previdência e Assistência, que estabeleceu as novas 

bases para a relação entre Hospitais Universitários e a Previdência Social, e, em 17 

de julho de 1975, a Lei nº 6.229 criou o Sistema Nacional de Saúde. 

 Em outubro de 1979 aconteceu o 1º Simpósio sobre Política Nacional 

de Saúde, momento estratégico para a organização do que se convencionou chamar 
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de Reforma Sanitária, quando se estabeleceram alguns princípios que seriam 

adotados pela referida Reforma, a saber: 

1) o direito à saúde como direito universal e inalienável; 

2) o caráter intersetorial dos determinantes da saúde; 

3) descentralização, regionalização e hierarquização; 

4) participação popular e controle democrático.  

 O movimento da Reforma Sanitária nasceu no contexto da luta contra a 

ditadura, no início da década de 1970. 

para se referir ao conjunto de ideias que se tinha em relação às mudanças e 

transformações necessárias na área da saúde. Tais mudanças não comprometiam 

somente o sistema, mas todo o setor de saúde, em busca da melhoria das 

condições de vida da população. 

 Um ponto importante a destacar diz respeito às conferências de saúde, 

que têm longa história. Segundo a FIOCRUZ (2016, online), foram instituídas em 

1937, no primeiro governo de Getúlio Vargas, sendo que as Conferências Nacionais 

de Educação e de Saúde foram o mecanismo do governo federal para articular e 

conhecer ações desenvolvidas pelos estados nas referidas áreas. Eram espaços 

estritamente intergovernamentais, de que participavam autoridades do então 

Ministério da Educação e Saúde e autoridades setoriais dos estados e do território 

do Acre. Estavam previstas para ser realizadas a cada dois anos, mas, apenas em 

janeiro de 1941 foram convocadas. Veja-se o quadro a seguir. 

Quadro 1  Conferências Nacionais de Educação e Saúde 

CONFERÊNCIA/ 

ANO 

TEMA CENTRAL MINISTRO E 
PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA 

1ª 1941 Situação sanitária e assistencial dos 
estados 

Gustavo Capanema 

Getúlio Vargas 

2ª 1950* Legislação referente à higiene e 
segurança do trabalho  

Pedro Calmon M. de 
Bittencourt 

Eurico Gaspar Dutra 

3ª 1963 Descentralização na área de saúde  Wilson Fadul 

João Belchior Goulart 
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Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados coletados no portal da Fiocruz. 

 

 Na VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília, definiu-

se que: 

Saúde não é simplesmente não estar doente, é mais: é um bem-estar 
social, é o direito ao trabalho, a um salário condigno; é o direito a ter água, à 
vestimenta, à educação, e, até a informações sobre como se pode dominar 
este mundo e transformá-lo. É ter direito a um ambiente que não seja 
agressivo, mas que pelo contrário, permita a existência de uma vida digna e 
decente, a um sistema político que respeite a livre opinião, a livre 
possibilidade de organização e de autodeterminação de um povo. É não 
estar o tempo todo submetido ao medo da violência, tanto daquela violência 
resultante da miséria, que é o roubo, o ataque, como da violência do 
governo contra o seu próprio povo. [...] Saúde é a possibilidade de trabalhar 
e ter acesso à terra (CSN, 1986).  

 Em paralelo, também em 1986, ocorreu a I Conferência Internacional 

sobre Promoção de Saúde, no Canadá, dando origem à Carta de Ottawa que, entre 

outras 

um ecossistema estável, a conservação dos recursos, a justiça social e a equidade 

 

 Na mesma década foi promulgada no Brasil a Constituição Federal de 

1988, que, em seu Art. 196, diz:  

4ª 1967 Recursos humanos para as 
atividades em saúde 

Leonel Tavares Miranda 
de Albuquerque 

Arthur da Costa e Silva 

5ª 1975 Constituição do Sistema Nacional de 
Saúde e a sua institucionalização 

Paulo de Almeida 
Machado 

Ernesto Geisel 

6ª 1977 Controle das grandes endemias e 
interiorização dos serviços de saúde 

Paulo de Almeida 
Machado 

Ernesto Geisel 

7ª 1980 Extensão das ações de saúde 
através dos serviços básicos 

Waldyr Mendes 
Arcoverde 

João Batista Figueiredo 

8ª 1986 Saúde como direito; reformulação do 
Sistema Nacional de Saúde e 
financiamento setorial 

Roberto Figueira Santos 

José Sarney 
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A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação. 
 
 

 A Carta Magna define que as políticas sociais e econômicas devem 

promover a redução dos riscos de doenças e outros agravos e assegurar o acesso 

universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde para a sua promoção, 

proteção e recuperação. Ela vem consolidar um processo de mudanças, ao 

assegurar a saúde como um direito de todos e dever do Estado.  

 Entre as medidas iniciais, destaca-se "criar o Sistema Único de Saúde", 

e, em termos e arcabouços legais, tem-se, finalmente, a Lei 8.080/90  SUS1, que 

define em seu Art. 3º que: 

A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, 
a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 
essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização 
social e econômica do País. 
 

 
 Portanto, se trata não de um conceito abstrato, e sim de algo tangível 

que se define no contexto histórico de determinada sociedade e num dado momento 

de seu desenvolvimento, devendo ser conquistada pela população em suas lutas 

cotidianas. 

 Sendo assim, a saúde envolve aspectos relativos e dinâmicos da 

própria cultura, com as concepções mais globalizantes articulando saúde com 

condições de vida. 

 Desta feita, desaparecem as separações entre ações curativas e 

preventivas porque o ambiente pode ter papel curativo importante, assim como a 

existência de serviços confiáveis de saúde pode exercer a função preventiva pelo 

sentimento de confiança que cria na população. 

 A figura que segue busca elucidar graficamente o exposto. 

 

 

                                                           
1 SUS  Sistema Único de Saúde  Conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e 
instituições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, da Administração Direta e Indireta e das 
Fundações mantidas pelo Poder Público. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4643> Acesso em: 
19/02/2015. 
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Figura 1  Fatores determinantes do processo Saúde-Doença 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério da Saúde  

 

2.2 LEGISLAÇÕES E DIRETRIZES  

 

 O Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, criou Portarias 

direcionadas às unidades federativas e aos municípios para criar mecanismos de 

prevenção da doença, para controle entomológico, eliminação de criadouros do 

vetor, catalogar os pacientes afetados e fazer levantamentos estatísticos para 

futuras condutas no sentido de diminuir a incidência da Dengue no Brasil. 

 Além do Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais de Saúde (e 

suas ramificações regionais), outros órgãos compõem o rol relacionado à saúde 

pública, alguns de âmbito mundial, parceiros do Brasil nas diretrizes e ações:  

 Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)  

 Organização Mundial de Saúde (OMS) 

 Ministério da Integração Nacional (MIN) 

 

A Organização Pan-Americana da Saúde é um organismo internacional de 
saúde pública com um século de experiência, dedicado a melhorar as 
condições de saúde dos países das Américas. A integração às Nações 
Unidas acontece quando a entidade se torna o Escritório Regional para as 
Américas da Organização Mundial da Saúde. A OPAS/OMS também faz 
parte dos sistemas da Organização dos Estados Americanos (OEA) e da 
Organização das Nações Unidas (ONU). A Organização exerce um papel 
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fundamental na melhoria de políticas e serviços públicos de saúde, por meio 
da transferência de tecnologia e da difusão do conhecimento acumulado por 
meio de experiências produzidas nos Países-Membros, um trabalho de 
cooperação internacional promovido por técnicos e cientistas vinculados à 
OPAS/OMS, especializados em epidemiologia, saúde e ambiente, recursos 
humanos, comunicação, serviços, controle de zoonoses, medicamentos e 
promoção da saúde (OPAS/OMS NO BRASIL, 2017). 
 
 

  A Constituição Federal (CF) de 1988 instituiu o Sistema Único de 

Saúde (SUS) que foi consolidado pelas Leis 8.080/90 e 8.142/90. Algumas 

características desse sistema de saúde dizem respeito à colocação constitucional de 

que Saúde é Direito do Cidadão e Dever do Estado (CARVALHO, 2013, p. 10). 

  O Ministério da Saúde formula políticas nacionais de saúde, mas não 

realiza as ações. Para a realização dos projetos, depende de seus parceiros 

(estados, municípios, ONGs, fundações, empresas, etc.). 

  Segundo o Manual Explicativo, formulado pelo MS  Entendendo o 

SUS (p. 5)  não há hierarquia entre União, estados e municípios, mas há 

competências para cada um desses três gestores do SUS. Informa, ainda, que: 
 

no âmbito municipal, as políticas são aprovadas pelo CMS  Conselho 
Municipal de Saúde; no âmbito estadual, são negociadas e pactuadas pela 
CIB  Comissão Intergestores Bipartite (composta por representantes das 
secretarias municipais de saúde e secretaria estadual de saúde) e 
deliberadas pelo CES  Conselho Estadual de Saúde (composto por vários 
segmentos da sociedade: gestores, usuários, profissionais, entidades de 
classe, etc.); e, por fim, no âmbito federal, as políticas do SUS são 
negociadas e pactuadas na CIT  Comissão Intergestores Tripartite 
(composta por representantes do Ministério da Saúde, das secretarias 
municipais de saúde e das secretarias estaduais de saúde) (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE 2, 2017, p. 5). 

 

  Em seu artigo, Carvalho (2013, p. 12) discorre sobre as principais 

funções do SUS (regular, fiscalizar, controlar e executar), afirmando que a regulação 

é a mais importante delas para que se garanta que sejam devidamente executadas 

as regras estabelecidas pela Constituição Federal, no que concerne à saúde do 

povo brasileiro.  

Função de regulação  Regular alguma coisa é estabelecer as regras para 
que exista, funcione, consiga os resultados etc. As regras da saúde, na 
verdade, começam na CF, que estabelece o direito à saúde e as linhas 
gerais desse direito. Depois vêm as Leis 8.080 e 8.142 que regulamentam 
melhor esse direito. A partir daí, vão surgindo as regulamentações menores. 
Na saúde, além de ser necessário regular a organização do sistema público 
e privado, também se regulamentam as ações e serviços de saúde. [...] de 
outro lado, como serão tratadas determinadas doenças de interesse público, 
quais os medicamentos, quais as dosagens, como será feita a vacinação de 
adultos, crianças etc. [...] (grifos do autor)  
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  Para Howlett (2009, p. 21)

a finalidade do governo (Estado) no que concerne a Políticas Públicas, para que 

consequentemente esta será profícua e resultará em retorno de benefícios para o 

Estado através de arrecadação de impostos, completando o ciclo social inerente a 

todo bom governo.  

 Sabe-se que, genericamente, miséria gera miséria e não impostos e 

taxas; assim como é notório que povo miserável é igual a governo miserável ou 

governo déspota. A miséria resulta, com raríssimas exceções, em indigência cultural, 

acarretando ônus ao Estado, que este levaria décadas para recuperá-lo. Muitas 

mentes inteligentes ficariam absconsas e invariavelmente perdidas.  

 Estudiosos como Silva et al. (2008, p. 163) demonstram que no Brasil, 

. Com o 

aumento dos surtos epidêmicos, a política pública passou a ser a do controle da 

 

 Conforme os mesmos autores,  

a Dengue é considerada uma doença tropical, pois prolifera mais em países 
tropicais em razão do clima quente e úmido; por isso, nesses países há uma 
maior necessidade de estudo de prevenção desta epidemia. As condições 
sócio-ambientais destes países também são favoráveis à proliferação do 
vetor transmissor da Dengue (SILVA et al., 2008, p. 164). 
 
  

 Portanto, depreende-se que o envolvimento do Estado em países com 

perfis nestas condições deve, obrigatoriamente, oferecer políticas públicas de 

saneamento básico e de limpeza pública, sob pena de esses países verem suas 

gestões naufragarem na incompetência e na ingerência, como acontece, mormente 

no Brasil.  

 No Brasil, ao contrário das nações mais desenvolvidas, em que até o 

ensino de várias línguas é obrigatório, tem-se constatado que os governantes se 

preocupam com resultados a curtíssimo prazo, visando à próxima eleição, sem se 

preocuparem com o futuro da Nação. Não existe, no Brasil, por exemplo, política 

pública para almejar um sucesso educacional a longo prazo, e sim, para se obter 

progressão anual de alunos para a série subsequente, a curto prazo como resultado. 

São políticas públicas focalizando resultados primários e imediatistas. 
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  Nos dizeres de Howlett (2009, p. 22), verifica-se que várias abordagens 

foram feitas para estudar os fenômenos políticos: 

[...] mas só a perspectiva da policy science pode reivindicar uma sequência 
ininterrupta de desenvolvimento teórico que não foi seriamente desafiada 
por dissidentes que antes eram ou estavam fascinados por ela. O foco, 
hoje, está naquilo que os governos de fato fazem e não naquilo que 
deveriam ou têm que fazer. 

 O Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, criou Portarias 

direcionadas às unidades federativas e aos municípios para criar mecanismos de 

prevenção da doença, para controle entomológico, eliminação de criadouros do 

vetor, catalogar os pacientes afetados e fazer levantamentos estatísticos para 

futuras condutas no sentido de diminuir a incidência da Dengue no Brasil. 

 Conforme enunciado no início desta subseção, o Ministério da Saúde 

criou seu Programa Nacional de Controle da Dengue, determinando condutas que 

devem ser realizadas com primazia: 

a. Elaboração de programas permanentes; 

b. Desenvolvimento de campanhas de informação e mobilização de 

pessoas; 

c. Fortalecimento da vigilância epidemiológica e entomológica para 

ampliar a capacidade de predição e de detectação precoce de 

surtos da doença; 

d. A melhoria da qualidade de trabalho de campo no combate ao 

vetor; 

e. A integração das ações de controle da Dengue na atenção básica 

com a mobilização dos Programas de Agentes Comunitários de 

Saúde e Programas de Saúde da Família; 

f. Utilização de instrumentos legais que facilitem o trabalho do Poder 

Público na eliminação de criadouros em imóveis comerciais, 

industriais, casas abandonadas, etc.; 

g. Atuação para destinação de resíduos sólidos e utilização de 

recursos seguros para armazenagem de água; 

h. Acompanhamento e supervisão das ações desenvolvidas pelo 

Ministério da Saúde, estados e municípios. 
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 Segundo Silva (2008, p. 171), com este programa houve, no primeiro 

semestre de 2004, uma diminuição de 73,3% dos casos de Dengue, 

comparativamente ao semestre respectivo de 2003.  

 Para tal finalidade, conforme já dito anteriormente, coube também ao 

Ministério da Saúde criar as diretrizes nacionais de prevenção e controle que 

orientarão todas as normas subsequentes.  

 Diretrizes Nacionais para a prevenção e Controle de Epidemias de 

Dengue  Ministério da Saúde.  

  Estas diretrizes têm como objetivo geral evitar a ocorrência de óbitos 

por Dengue, prevenir e controlar epidemias, investindo especificamente em 

organizar ações de prevenção e controle, aprimoramento da vigilância 

epidemiológica, aumentando o controle do vetor e de seus criadouros, aumentando 

a capacitação dos agentes, entre outras. Na parte técnica é garantir exames, 

materiais de trabalho, ultrassonografia, estetoscópio, etc. Quanto à parte 

burocrática, exige preenchimento de formulários, fluxo de informação, etc., para 

mapeamento e estatística da doença em questão. 

 As ações da Vigilância Epidemiológica no período não epidêmico têm 

como objetivo detectar precocemente a circulação viral, aglomerado de casos e 

focos do vetor (Vigilância Entomológica), debelá-los em tempo hábil, adotar medidas 

de prevenção e controle e investigar casos suspeitos. 

  Operações de Campo: 

  Faz-se o reconhecimento geográfico com a identificação e numeração 

de quarteirões, localização e identificação do tipo de imóvel dentro de cada 

quarteirão, através de GPS. São realizadas visitas domiciliares, que são 

devidamente registradas. Pontos estratégicos de reprodução do Aedes aegypti são 

localizados para delimitação e controle desses focos. São feitas aplicações de 

veneno para controle das larvas e dos insetos, tanto com aplicação de ultra baixo 

volume  80% das gotas deverão estar entre 10 e 25 Microns  e aplicação com 

equipamento costal, motorizado ou manual. 

  

combate aos mosquitos vetores mediante a vigilância vetorial e a aplicação de 

(MACIEL, 2008) 
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  Como o Ministério da Saúde não é órgão executor e sim gestor, faz 

suas Portarias que sabidamente têm força de Lei a fim de que os órgãos Federativos 

e Municipais executem suas atribuições em conformidade com a Legislação, 

conforme observa-se nos roteiros abaixo: 

a- As atribuições da Vigilância Epidemiológica Municipal: 

 
 Individual) de todos os casos suspeitos notificados pelas unidades de 
 saúde.  
  (Sistema Nacional de Agravos 
 de Notificação). 
 -se que a própria 
 unidade de saúde realize a investigação e encaminhe as informações para 
 a vigilância epidemiológica.  
 tendência e o perfil da doença, no 
 âmbito do município, desagregando as informações epidemiológicas por 
 bairro.  
 
 controle vetorial.  
 , encerrar o caso 
 oportunamente (até 60 dias após a data de notificação). 
 
 investigação de óbitos (Anexo IX).   
 s casos de FHD (Febre Hemorrágica da Dengue) 
 / SCD (Sintomas Clássicos de Dengue) e DCC (Dengue com Complicações) 
 registrados no Sinan quanto aos critérios de classificação final e 
 encerramento.  
 
 disponibilizando informações para as unidades de saúde e o público.  
 
 normas operacionais do Sinan.  
  

 
. 

b- Roteiro da Vigilância Entomológica e Controle Vetorial: Atribuições da esfera 

municipal conforme diretriz do Ministério da Saúde. 

 

  
  e controle vetorial, que exigem o cumprimento da legislação sanitária.  
  grar as equipes de saúde da família nas atividades de controle vetorial, 
  unificando os territórios de atuação de ACS (Agentes de Controle de Saúde) 
  e ACE (Agentes de Combate de Endemias).  
   
   
  
  estabelecidos.  
   
  entas e equipamentos necessários à rotina de controle 
  vetorial.  
  
  inseticidas e biolarvicidas nas ações de rotina.  



25 
 

  es  
  aegypti ao uso de inseticidas, com a coleta de ovos mediante armadilhas 
  (municípios selecionados).  
  
  dosagem de colinesterase nos casos indicados.  
  stor Intersetorial, sob coordenação da secretaria 
  municipal de saúde, com representantes das áreas do município que  
  tenham interface com o problema dengue (defesa civil, limpeza urbana, 
  infraestrutura, segurança, turismo, planejamento, saneamento etc.),  
  definindo responsabilidades, metas e indicadores de acompanhamento de 
  cada área de atuação. 
 

c- Gestão dos planos de prevenção e controle de epidemias da dengue: 

responsabilidade da esfera municipal de elaborar e aprovar o plano municipal 

no Conselho Municipal de Saúde.  

 

áreas de assistência, vigilâncias, comunicação e mobilização, entre outras 
julgadas relevantes.  

nicipal de 
Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue, com a participação das 
diversas áreas de interesse da administração municipal, tais como limpeza 
urbana, defesa civil, educação, saneamento, planejamento urbano etc.  

ncia de casos, óbitos por dengue e 
indicadores entomológicos do município.  

assistência aos pacientes, vigilância epidemiológica e combate ao vetor.  
es de combate ao vetor e levantamentos 

entomológicos de forma regular.  

assistência aos pacientes, vigilância epidemiológica e combate ao vetor, 
conforme regulamentação.  

rede de atenção à saúde para o atendimento adequado e 
oportuno dos pacientes com dengue.  

* e ACE) 
com as atividades de vigilância direcionadas à prevenção e controle da 
dengue no município. *ESF  Esfera de Saúde da Família. 

municipal, para atuarem no enfrentamento da dengue. 
 
 

2.3 FRANCA: POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS DA SAÚDE PÚBLICA E 
      DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

Nesta subseção apresentam-se, de forma geral, as estratégias 

utilizadas no tratamento de resíduos (lixo) no município; e informações sobre Fóruns 

de Desenvolvimento, que ocorrem periodicamente na cidade, alguns sediados pelo 

Uni-FACEF, em que se discutem questões relevantes ao tema deste trabalho 

(Dengue). 

Apesar de Franca ter uma Política Pública de destinação de resíduos 

úmidos, sólidos, industriais, etc., no Ranking de Eficiência dos Municípios REM-F , 
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que avalia as condições ambientais, habitacionais, de educação, saúde, renda, 

expectativa de vida, escolaridade dos adultos, fluxo escolar dos jovens, taxa de 

abandono no ensino fundamental, emprego & renda, taxa de mortalidade precoce, 

taxa de homicídios, habitação, coleta de lixo, energia elétrica, água canalizada, 

esgotamento sanitário, taxa de ocupação no trabalho, etc., ficou com um índice de 

0,78, situando-se em 139º lugar em 2013, na avaliação da Organização Mundial de 

Saúde (fonte IBGE), e em 81º, com índice de 0,846, para a Firjan  Federação das 

Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (2014). 

Franca, em seu Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

sólidos Urbanos, como observado no site oficial da Prefeitura, tem um programa de 

destinação adequada de resíduos (Prefeitura de Franca, estado de SP, online).  

Estima-se que no Brasil sejam geradas diariamente 201.058 toneladas 

de resíduos sólidos urbanos e que, deste montante, 10% não são coletados, 

segundo a ABRELPE (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais).  

O Decreto Estadual nº 56.645, de 05 de agosto de 2009, artigo 2º, 

inciso IX  estabelece:  

de periculosidade, toxicidade ou volume, possam ser considerados relevantes para o 

 

Já em seu artigo 19º determina:  

Os fabricantes, distribuidores ou importadores de produtos que, por suas 
características, venham a gerar resíduos sólidos de significativo impacto 
ambiental, mesmo após o consumo desses produtos, ficam responsáveis, 
conforme o disposto no artigo 53 da Lei nº 12.300, de 16 de março de 2006, 
pelo atendimento das exigências estabelecidas pelos órgãos ambientais e 
de saúde, especialmente para fins de eliminação, recolhimento, tratamento 
e disposição final desses resíduos, bem como para a mitigação dos efeitos 
nocivos que causem ao meio ambiente ou à saúde pública.  

A Resolução nº 38/2011 aponta a relação de produtos geradores de 

resíduos de significativo impacto ambiental, e considera os produtos de embalagens 

plásticas, metálicas ou de vidro, após o consumo, como resíduos de significativo 

impacto ambiental, entre outros produtos.  

A Educação Ambiental está regulamentada pelo Decreto 4.281/2002.  

A definição adotada de educação ambiental considera: 
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Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 
 

No programa de aproveitamento de resíduos úmidos publicado no site 

oficial da Prefeitura de Franca-SP, de destinação correta a aterros sanitários, o que 

já é realizado, passando por processamentos até o total aproveitamento em usinas 

de processamento para a geração de energia, declara prazo de até 20 anos para 

completar todas as etapas (Prefeitura Municipal de Franca- SP, online).  

Para os resíduos sólidos de construção, o município tem como ações: 

1. Gerar relatórios anuais desses resíduos, a partir da autodeclaração 

obrigatória disponibilizada pela Prefeitura; prazo: 3 anos; 

2. Estabelecer e implantar Plano de Gerenciamento de Resíduos para 

obras públicas e privadas; prazo: 5 anos; 

3. Reduzir ao máximo esse resíduo e dar destinação adequada à 

totalidade deste; prazo: 5 anos; 

4. Firmar parcerias para capacitar agentes das várias etapas do 

processo; prazo: 2 anos; 

5. Desenvolver esforços para a adesão das instituições de 

responsabilidade do Estado e da União e seus respectivos prestadores 

de serviços, aos objetivos municipais; prazo: 5 anos; 

 Todos têm, como meta, a destinação correta dos resíduos da 

construção civil, na forma da Legislação Federal, e, como resultados esperados, a 

redução da massa sólida, da poluição ambiental e a ampliação da destinação dessa 

massa para a reciclagem. 

 Quanto ao destino dos Resíduos Sólidos da Saúde, há no Município 

um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), firmado entre o Ministério Público e os 

hospitais e consultórios médicos e odontológicos, sendo estes dois últimos, 

representados por seus respectivos Conselhos Regionais e Associações Municipais 

(Centro Médico de Franca e APCD  Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas).  

Os lodos de saneamento são acolhidos e devidamente destinados pela 

SABESP. 

Quanto aos resíduos sólidos domésticos de interesse salutar, o site 

comenta somente ter como ação, impedir a obstrução da rede de esgotos pluviais, 
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canais e galerias, sem atentar que seu acúmulo pode propiciar meios adequados 

para a proliferação do Aedes aegypti. 

Neste sentido, a Prefeitura de Franca-SP desenvolveu uma tabela com 

os objetivos a serem alcançados: 

Estratégia de ação  Educação Ambiental  

1. Informações objetivas e orientações para a participação de 

determinada população ou comunidade em programas e ações. Está 

relacionada com objetivos e metas específicas sobre como aquele grupo deve 

proceder na segregação dos resíduos para coleta seletiva, por exemplo, ou quais 

procedimentos são mais adequados ao encaminhamento e outras informações 

importantes e objetivas.  

2. Mobilização/sensibilização das comunidades envolvidas 

diretamente. Os conteúdos aprofundam as causas e consequências dos excessos 

na geração e as dificuldades de manejo, tratamento e destinação adequada dos 

resíduos produzidos no Município. São necessários instrumentos, metodologias e 

tecnologias sociais que sensibilizem e mobilizem a população diretamente afetada 

pelas ações e pelos projetos implantados. Os conteúdos são variados e incluem 

cuidado com os recursos naturais, a minimização dos resíduos, a educação para o 

consumo responsável e consciente e as vantagens econômicas e sociais da coleta 

seletiva.  

                       3. Campanhas e ações pontuais de mobilização. Os conteúdos e 

metodologias devem estar adequados aos casos específicos e geralmente fazem 

parte de programas mais abrangentes de educação ambiental, atingindo um público 

mais amplo com a utilização de várias mídias incluindo-se as que têm impactos e 

influenciam na população de Franca.  

                       4. Informações, sensibilizações e mobilizações desenvolvidas em 

espaços escolares. É a educação ambiental formal em que os conteúdos e 

métodos são claramente pedagógicos e o tema dos resíduos sólidos é utilizado para 

atrair e sensibilizar as comunidades escolares para as questões ambientais de forma 

ampla. Envolvem desde informações objetivas, como as descritas no primeiro item, 

aprofundamento dos conhecimentos e ações, como no segundo, ou ainda 

tratamento pedagógico e didático específico para cada comunidade escolar, faixa 

etária e nível de ensino.  
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Tipos de Resíduos  

(1) Resíduo oleoso (óleo usado)  

(2) Embalagens de óleo lubrificante  

(3) Filtros de óleo  

(4) Sucata  

(5) Serragem  

(6) Papel e papelão  

(7) Resíduos plásticos  

(8) Resíduos de borracha  

(9) Resíduos de madeira  

(10) Vidros  

(11) Outras embalagens (xampu, limpa-vidros, removedores, etc.)   

(12) Areia e lodo do fundo do(s) separador(es), água/óleo e caixas de  

       areia  

(13) Pneus comuns usados  

(14) Pneus radiais usados  

(15) Latas de tinta  

(16) Baterias usadas  

(17) Outros 

 A partir desta análise descritiva preliminar, será feita a leitura do 

material relacionado a prevenção e controle do município. 

 O município de Franca tem seus objetivos gerais e específicos, 

compatíveis com as instruções normativas do Ministério da Saúde, quais sejam: 

 Objetivos da Vigilância em Saúde 

 Gerais: 

 Intensificar as medidas de prevenção e controle de Dengue, Febre 

Chikungunya e Zika Vírus no período de dezembro de 2015 a julho de 

2016; 

 Reduzir a letalidade e a ocorrência de casos graves de dengue, Febre 

Chikungunya e Zika Vírus; 

 Evitar a ocorrência de óbitos por dengue; 

 Reduzir a transmissão de Dengue, Febre Chikungunya e Zika Vírus; 

 Prevenir e controlar processos epidêmicos. 
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  Específicos: 

 Elaborar diagnóstico situacional da Dengue, Febre Chikungunya e Zika 

Vírus no município para o período de outubro de 2015 a julho de 2016 

que permitam propor ações de intensificação de vigilância e controle 

adequada à realidade; 

 Discutir a investigação de casos graves e óbitos de dengue junto aos 

técnicos da sala situacional e a equipe do Grupo de Vigilância 

Epidemiológica (GVE); 

 Realizar os exames laboratoriais específicos necessários para o 

diagnóstico de Dengue, Febre Chikungunya e Zika Vírus; 

 Ampliar a realização de monitoramento de circulação viral; 

 Fortalecer a organização municipal da assistência ao suspeito de 

Dengue, Febre Chikungunya e Zika Vírus; 

 Executar ações para diminuição da oferta de criadouros de formas 

imaturas de Aedes aegypti; 

 Definir estratégias de comunicação para a mídia local com os enfoques 

da situação epidemiológica, prevenção, alerta ao sistema de saúde e 

informação à população; 

 Desenvolver ações de conscientização, comunicação e mobilização 

social; 

 Manter índices de infestação inferiores a 1%; 

 Consolidar a inserção da Estratégia Saúde da Família nas ações de 

prevenção e controle da Dengue, Febre Chikungunya e Zika Vírus, 

visando, principalmente, promover mudanças de hábito da 

comunidade, que contribuam para manter o ambiente doméstico livre 

do Aedes aegypti; 

 Fomentar ações de saneamento ambiental para um efetivo controle do 

Aedes aegypti; 

 Fortalecer a articulação das diferentes áreas e serviços municipais 

envolvidos no atendimento do paciente suspeito de Dengue, Febre 

Chikungunya e Zika Vírus (fonte: site da prefeitura de Franca).  

Metas a serem atingidas: 
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 Intensificar ações de comunicação social nos locais de aumento de 

transmissão; 

 Veicular campanha publicitária nas regiões onde há maior incidência de 

casos de dengue e nas áreas e setores do programa de intensificação 

casa a casa; 

 Divulgar sistematicamente dados epidemiológicos referentes à doença; 

 Fortalecer a integração com secretarias municipais para execução de 

atividades de combate à dengue. 

 Articular com empresas e com os profissionais de Segurança do 

Trabalho e CIPAs (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) para 

posterior promoção de atividade de comunicação e mobilização. 

 Articulação com profissionais de imobiliárias de Franca, com intuito de 

orientar para a manutenção de imóveis desocupados sob sua 

responsabilidade para impedir a proliferação do vetor da Dengue. 

 Promover parcerias nos diversos segmentos da sociedade para 

capacitação e formação de multiplicadores para mobilização social no 

combate à dengue; 

 Incentivar o processo de capacitação e reciclagem de RH da Vigilância 

Ambiental; 

 O Ministério da Saúde elenca em seu programa de combate à Dengue, 

as responsabilidades da esfera municipal, nesta ordem: 

 - Elaborar e aprovar o plano municipal no Conselho Municipal de  

Saúde.  

 - Implantar o grupo executivo da dengue no âmbito da SMS, 

envolvendo as áreas de assistência, vigilâncias, comunicação e 

mobilização, entre outras julgadas relevantes.  

 - Implantar Grupo Executivo Intersetorial de Gestão do Plano Municipal 

de Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue, com a participação 

das diversas áreas de interesse da administração municipal, tais como 

limpeza urbana, defesa civil, educação, saneamento, planejamento 

urbano etc.  

- Acompanhar e monitorar a ocorrência de casos, óbitos por dengue e 

indicadores entomológicos do município.  
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- Manter equipes capacitadas para as atividades de assistência aos 

pacientes, vigilância epidemiológica e combate ao vetor.  

- Garantir a supervisão das atividades de combate ao vetor e 

levantamentos entomológicos de forma regular.  

- Garantir os insumos básicos para o desenvolvimento das atividades 

de assistência aos pacientes, vigilância epidemiológica e combate ao 

vetor, conforme regulamentação.  

- Organizar a rede de atenção à saúde para o atendimento adequado e 

oportuno dos pacientes com dengue. 

- Integrar as ações da atenção primária (especialmente ACS e ESF e 

ACE) com as atividades de vigilância direcionadas à prevenção e ao 

controle da dengue no município.  

- Mobilizar e instrumentalizar entidades da sociedade organizada, de 

âmbito municipal, para atuarem no enfrentamento da dengue. 

 Espera-se que, com tais estratégias de ação, a prefeitura de Franca, 

com seu Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos, oriente 

a população, valendo-se, inclusive, das mobilizações nos espaços escolares, 

incentivando-a à conscientização e à responsabilidade com o meio ambiente, que se 

inserem entre os aspectos relevantes para se atingir o desenvolvimento que garante 

qualidade de vida e saúde aos munícipes. 

 Genericamente, sabe-se que as políticas públicas de âmbito federal 

são o ponto de partida para se definirem as políticas que conduzirão o 

desenvolvimento das macro e microrregiões que integram os municípios, os 

estados, o país.  

  A autonomia e o protagonismo dos atores que integram as regiões, na 

formulação de estratégias, na tomada de decisões econômicas e na sua 

implementação, são os componentes fundamentais para o desenvolvimento regional 

adequado.  

 Ao se pensar o desenvolvimento de uma região em particular, deve-se 

ter em mente o conceito de desenvolvimento regional s principais teorias que 

abordam esse tema embasam-se na industrialização como o meio para atingi-lo, 

através de relações em cadeia, visando impulsionar as principais atividades 

econômicas da região atingida  (CAVALCANTE, 2008 apud MADUREIRA, 2015, p. 

8).  
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 Segundo Kliksberg (1998, p. 12- de acordo com dados do Banco 

Mundial, 1,3 bilhão de habitantes do planeta recebem uma renda menor do que um 

dólar por dia, encontrando-se, por conseguinte, em situação de pobreza aguda .  

  Reflete o autor sobre alarmantes índices, que indicam que dois quintos 

da população mundial não dispõem de serviços sanitários adequados e de 

eletricidade, e alerta para a constatação de que, entre 1980 e 1993, cerca de 800 

milhões de pessoas não receberam alimentação suficiente, e aproximadamente 500 

milhões estavam em um estado crônico de desnutrição; 17 milhões de pessoas 

morreram por ano por causa de infecções e doenças parasitárias curáveis, como 

diarreia, malária e tuberculose. Observa que as altas taxas de desemprego 

conduzem ao trabalho instável, baixa renda e níveis de produtividade inferiores aos 

da economia formal. E, acrescenta que é imprescindível os países alcançarem 

estabilidade econômica para atingirem o desenvolvimento humano: 

Os estudos dos Relatórios de Desenvolvimento Humano das Nações 
Unidas, que incluem quase todos os países em desenvolvimento e cobrem, 
integralmente, as últimas décadas, indicam que a realidade funciona de 
modo muito diferente do que se supõe. As evidências mostram que, para 
um país, é imprescindível alcançar uma estabilidade econômica e o 
equilíbrio financeiro, melhorar sua competitividade e aumentar o produto 

amente. Pelo contrário, 
os indicadores anteriores podem melhorar e, ao mesmo tempo, continuar 
deteriorando-se ou permanecer inalterada a situação dos setores mais 
desfavorecidos (KLIKSBERG, 1998, p. 22). 

 

 Nota-se, nas diversas abordagens desenvolvimentistas, que o 

desenvolvimento econômico, global ou local, é o pilar de sustentação das outras 

formas de crescimento de um país e de suas regiões. 

 Couto (2007), afirma que, para Prebisch2 desenvolvimento é mudança 

e disciplina; mudança para facilitar o acesso à tecnologia; disciplina para aproveitá-la 

com eficácia e distribuir seus frutos equitativamente . 

  Bresser-  desenvolvimento 

econômico é um dos objetivos políticos da sociedade moderna, mas que há outros 

tantos tão ou mais importantes do que ele, tais como, a liberdade, a paz e 

segurança, a justiça social e a proteção da natureza . Considera, ainda, o autor (p. 
                                                           
2 Raúl Prebisch (1901  Tucumán-Argentina  1986  Santiago do Chile). Foi o primeiro grande 
pensador econômico latino-americano. Economista que possuía tão somente um diploma de 
contador. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
33002012000300015> Acesso em: 11/02/2017. 
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4) que desenvolvimento econômico e crescimento são duas expressões sinônimas; 

desenvolvimento sem o adjetivo econômico poderá ser algo mais amplo e melhor, 

 

 Para Furtado (apud DINIZ, 2009, p. 7), a preocupação com o problema 

regional no Brasil existe desde o século XIX, embora com outra denominação, em 

função das consequências sociais das secas, no Nordeste, e da necessidade de 

controle do território da Amazônia, já retratadas por várias comissões e tentativas 

políticas realizadas desde aquele século. 

  Bresser Pereira (2014, p. 53) ates desenvolvimento econômico 

é o processo histórico de acumulação de capital incorporando conhecimento técnico 

que aumenta o padrão de vida da população .  

Já, para o mesmo autor, o crescimento econômico geralmente é 

medido adotando-se como parâmetro o aumento da renda per capita.  

 Isto nos dá uma ideia de que o primeiro exprime uma conotação de 

bem-estar e o segundo um significado de quantidade.   

  Em publicação do Ministério da Integração Nacional (2013), que trata 

da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), se lê que a redução das 

desigualdades regionais é um dos objetivos fundamentais da República Federativa 

do Brasil, como descrito na Constituição de 1988. Relata, ainda, que, nos últimos 

anos, o governo federal reiterou a determinação constitucional, adotando a redução 

das desigualdades como um dos eixos centrais da estratégia de desenvolvimento do 

País. 

 é expressão da prioridade efetiva do tema 

e vem sendo implementada para que se possam obter resultados efetivos na 

-se de uma política que se propõe a reduzir as 

desigualdades regionais e ativar os potenciais de desenvolvimento das regiões 

brasileiras, explorando a diversidade própria do país. Nela, o foco das preocupações 

incide sobre a dinamização das regiões e a melhor distribuição das atividades 

produtivas no território. 

 
Nessa direção, a PNDR oferece à sociedade brasileira um caminho para 
propiciar seu engajamento ativo na elaboração e condução de projetos 
regionais de desenvolvimento, envolvendo os entes federados, as forças 
sociais relevantes e os setores produtivos. A PNDR organiza um olhar sobre 
o conjunto do território do País, permitindo que as ações e os programas 
implementados sejam regulados a partir de um referencial nacional comum, 
capaz de produzir os efeitos desejados na redução das desigualdades 
regionais (MIN, 2013). 
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  Na busca de pareceres sobre a importância da oferta de estudos 

acadêmicos que contribuam para a boa evolução do desenvolvimento regional, este 

trabalho encontrou respaldo teórico em pesquisadores como Rolim e Serra (2010, p. 

1), que tratam abrangentemente da questão. 

  Descrevem que, na perspectiva da economia do conhecimento, as 

regiões que possuem uma universidade têm nela um motor do desenvolvimento. 

Porém, nem sempre esse motor funciona a contento.  

As universidades muitas vezes não conseguem compreender a dinâmica 
social e econômica das regiões em que estão inseridas e os seus usuários 
não conseguem entender as particularidades da dinâmica acadêmica. 
Nesse caso as universidades simplesmente estão na região. As 
universidades que são da região, inversamente, estão mergulhadas na 
dinâmica das suas sociedades, procurando contribuir para a solução dos 
seus problemas (ROLIM e SERRA, p. 1).  

 

  Os autores discorrem sobre a importância da presença de 

universidades regionais, mas alertam que os valores universais em que as 

instituições se pautam na elaboração de currículos e na criação de cursos não 

contêm informações precisas sobre o que a região espera de seus alunos e qual o 

destino deles depois de formados.  

  Ainda conforme Rolim e Serra (2009, p. 385), é necessário que haja 

uma investigação profunda sobre a demanda que existe sobre os conhecimentos 

acumulados na universidade, que podem aumentar sua competitividade e 

competência, e de como fazê-los chegar aos empresários e governos regionais.  

 Nesse sentido, Franca tem, através de sua Universidade Municipal- 

Uni-Facef, sediado periodicamente um fórum de desenvolvimento.  

 Em 2009, com a proposta de delinear política e administrativamente as 

ações para o desenvolvimento do município para os próximos 20 anos, a Prefeitura 

de Franca, através da Secretaria de Desenvolvimento, e o Escritório Regional do 

SEBRAE em Franca, realizou no dia 24 de outubro, na Unidade II do Centro 

Universitário Uni-FACEF, o 1º Encontro do FÓRUM PERMANENTE DE 

DESENVOLVIMENTO. O objetivo foi discutir assuntos pertinentes ao 

desenvolvimento econômico sustentável no município. 

 As discussões foram realizadas em seis principais eixos temáticos: 

Infraestrutura, Indústria, Comércio e Serviços, Agronegócio, Turismo e Meio 

Ambiente.  
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 Na realidade econômica do município de Franca percebe-se uma maior 

diversificação econômica com o crescimento do setor terciário (Comércio e 

Serviços); e nota-se que grandes empresas estão buscando cidades que possam 

oferecer recursos e condições que as grandes metrópoles não podem mais oferecer 

de maneira satisfatória.  

 O Fórum visou, ainda, aos eventos mundiais que aconteceriam em 

2014 (Copa do Mundo) e 2016 (Olimpíadas). 

  Segue o Diagrama que resumia os principais itens em discussão, 

inerentes ao desenvolvimento regional: 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Franca-SP. 

 Destacam-se, no quadro acima, as discussões pertinentes ao caso em 

concreto (Dengue), observados os temas encontrados no âmbito do meio ambiente, 

principalmente questões como lixo, poluição, Políticas Públicas, infraestrutura, itens 

estes discutidos no presente trabalho. 

 

 



37 
 

3 DENGUE  

 

3.1 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 A Dengue é uma doença mundialmente conhecida desde o século 

XVII, com o surgimento de uma Doença Febril na Índia Francesa, em 1635, e no 

Panamá, em 1699.  

 Relatos de suspeição da doença já foram citados em uma enciclopédia 

chinesa, no ano 610, dC, mas todos esses casos foram considerados somente 

compatíveis com a doença, uma vez que, além de não ter havido consenso na 

literatura médica sobre a etiologia e os sintomas pertinentes à doença, ainda não 

havia sido identificado o vírus.  

                    Segundo informado no Instituto Oswaldo Cruz  I.O.C. , em sua 

-Americana de Saúde (OPAS) 

mostra em seus relatos que a primeira epidemia de dengue no continente americano 

ocorreu no Peru no início do século XIX, com surtos no Caribe, nos Estados Unidos 

da América, na Colômbia e Venezuela.  

 Na história do I.O.C. encontram-se referências sobre um entomologista 

chamado Antônio Gonçalves Peryassú, que era pesquisador desse instituto (na 

época chamava-se Instituto Soroterápico Federal), e fez pesquisas sobre o Aedes 

aegypti, concernentes ao seu ciclo de vida, seus hábitos e sua biologia. Confirmou, 

ainda, que há uma relação do mosquito com a temperatura do meio ambiente e a 

densidade populacional. Quanto maior a densidade populacional e a temperatura 

ambiente, maior a procriação do mosquito. Com estas pesquisas, o médico 

sanitarista Oswaldo Cruz conseguiu controlar o mosquito, na década de 1920, no 

Rio de Janeiro, e foi considerado erradicado no Brasil, na década de 1950.  

  A dengue é, portanto, considerada doença reemergente.  

 Esta efetivação somente ocorreu no início do século XX, mais 

amarela. 

                     O vírus da dengue é classificado como arbovírus, mantendo-se na 

natureza pela multiplicação em mosquitos hematófagos do gênero Aedes. 

Pertencem à família Flaviridae; existem quatro sorotipos, DENV-1, DENV-2, DENV-3 



38 
 

e DENV-4 e todos podem causar tanto a forma clássica da doença, quanto formas 

mais graves (I.O.C., 2007).  

 Uma vez infectada por um dos sorotipos do vírus a pessoa adquire 

imunidade para aquele sorotipo específico (I.O.C., 2007). 

 A princípio foram denominados agentes submicroscópicos, já que não 

eram vistos em microscópios comuns, que eram os existentes naquela época. 

Somente as bactérias o eram.  

 Seu isolamento apenas se concretizou na década de 1940, quando 

Kimura, em 1943, e Hotta, em 1944, isolaram as primeiras cepas (BARRETO; 

TEIXEIRA, 2008, p. 54). 

 A distribuição da Dengue, no mundo, se dá em extensa área territorial, 

abaixo e acima da linha do Equador.  

 De acordo com Teixeira et al. (apud BARRETO e TEIXEIRA, 2008, p. 

53), o sudeste asiático era a região mais atingida pela Dengue no planeta, até a 

metade da década de 1990. No entanto, a partir dessa época, a doença passou a 

fazer parte do cenário epidemiológico dos países das Américas Central e do Sul, 

entrando para a estatística mundial com mais da metade dos casos registrados 

nessas citadas regiões. O Brasil, em 1988, registrou mais de setecentos mil casos.  

 No Brasil, sem comprovação e documentação científica, existem 

relatos de epidemias no período de 1846 a 1853, que ocorreram em São Paulo e no 

Rio de Janeiro; mas, conforme o site da Fundação Instituto Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ), citações literárias científicas somente se deram em 1916 e 1923, cujos 

autores são Meira e Pedro, em São Paulo e Niterói, respectivamente.  

 A partir de então, a facilidade de locomoção, tanto dos portadores do 

vírus quanto dos agentes vetores de transmissão, permitiu que a doença se 

espalhasse no restante do território nacional, além do que, foram introduzidos novos 

subtipos de vírus  DENV-2, DENV-3, etc.  além do DENV-1.  

 A primeira evidência de epidemia ocorreu em 1982, em Boa Vista-RO, 

quando foram identificados dois sorotipos virais, DENV-1 e DENV-4. Nessa ocasião 

foram infectadas onze mil pessoas, conforme relatam Barreto e Teixeira (2008, p. 

59). Desde então, houve desaparecimento de sorotipos, com esses ressurgindo 

posteriormente. Exemplo disto foi a reintrodução do sorotipo DENV-1 no Brasil, em 

1986. O sorotipo DENV-3 foi confirmado no Brasil no início de 2001 (NOGUEIRA et 

al., 2005 apud BARRETO e TEIXEIRA, 2008, p. 61).  
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 Segundo Catão (2012), vários fatores socioambientais contribuíram 

para a alteração do padrão da doença e ao seu incremento.  

 São eles:  

1. O aumento da população mundial, principalmente a urbana; 

2. Acréscimo dessa população vivendo em áreas sem infraestrutura 

 adequada de saneamento básico; 

3. Maior produção de materiais industrializados que não têm destinação 

 apropriada; 

4. Aumento da intensidade e velocidade dos meios de transporte; 

5. Por fim, a diminuição das ações de saúde pública de responsabilidade 

 dos Estados.  

 Deve-se acrescentar, ainda, o fator cultural na sua forma de indigência, 

como um dos principais na contribuição da proliferação do Aedes aegypti e, 

consequentemente, na expansão da doença em questão.  

 Na segunda metade do século XX, a partir de 1986, a dengue adquiriu  

importância epidemiológica quando, no Estado do Rio de Janeiro, houve a epidemia 

e a circulação do vírus sorotipo 1, que depois se espalhou pelo Nordeste (BRAGA e 

VALLE, 2007, p. 114).  

  Braga e Valle (2007, p. 113) constataram que 70% dos municípios 

brasileiros estão infectados pelo mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue no país, 

onde circulam três sorotipos do vírus  DENV-1, DENV-2 e DENV-3. Ainda, segundo 

esses autores, a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial 

de Saúde resolveram coordenar a erradicação do Aedes aegypti, e o Brasil 

participou, tendo declarado erradicado o vetor da dengue em 1955.  

 No entanto, a partir da década de 1990, a doença passou a fazer parte 

do cenário epidemiológico dos países das Américas Central e do Sul, entrando para 

a estatística mundial com mais da metade dos casos registrados. 

 O Brasil, em 1998, registrou mais de setecentos mil casos, segundo 

Teixeira et al. (apud BARRETO e TEIXEIRA, 2008, p. 53).  

 Este aumento vertiginoso da doença se dá principalmente em 

decorrência direta do aumento da proliferação do mosquito transmissor que, por sua 

vez, decorre também, diretamente das contribuições ditas anteriormente para o 

aumento populacional do agente transmissor, mas, primordialmente, da falta de 

educação ambiental.  
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3.1.1 O mosquito transmissor  

 

Figura 2  O Aedes aegypti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.dengue.org.br 

 

 Os mosquitos transmissores mais comuns da Dengue são o Aedes 

aegypti e o Aedes albopictus, sendo que este último não possui hábitos urbanos. O 

Aedes aegypti é também o transmissor da febre amarela.  

 No Brasil, a transmissão do vírus da Dengue se dá exclusivamente 

pelo Aedes aegypti. 

 Aedes aegypti é uma nomenclatur

Culicidae proveniente da África, atualmente distribuído por quase todo o território 

mundial. 

 Esta nomenclatura taxonômica tem um significado. Aedes é uma 

aegypti, uma palavra do latim que quer dizer 

 

 O Aedes aegypti é um mosquito que depende fundamentalmente da 

convivência humana em áreas urbanas para se multiplicar, pois a fêmea necessita 
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do sangue para a incubação e o amadurecimento de seus ovos. É o chamado ciclo 

da ovoposição. 

 Somente a fêmea é hematófaga. O macho não o é porque não produz 

ovos e larvas, servindo somente para a fecundação dos primeiros. 

 Seu controle populacional é caso evidente de saúde pública, já que é o 

vetor principal do vírus da Dengue e de outras doenças como Zika e Chicungunya, e 

o da febre amarela. 

 Nos séculos anteriores ao XX e à sua primeira metade, os surtos 

endêmicos se faziam territorialmente circunscritos, limitados, obviamente devido à 

dificuldade de locomoção tanto das pessoas portadoras do vírus, quanto do 

mosquito transmissor. 

 Nos dias atuais, é fato notório que as facilidades de transporte e 

locomoção das pessoas e do mosquito se destacam no contexto, graças ao 

desenvolvimento tecnológico dos meios de transporte.  

 

Figura 3  Classificação científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.dengue.org.br 
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3.1.2 A doença  

 

 A Dengue é uma doença febril aguda, com várias formas clínicas, 

desde a assintomática, às vezes interpretada como uma simples virose respiratória, 

às vezes como uma simples diarreia viral, podendo, no entanto, se manifestar como 

forma grave, com diarreia copiosa, manchas na pele, neuromialgia, e, na sua forma 

mais perniciosa, que é a Dengue Hemorrágica, com ou sem choque hemorrágico.  

 É pertinente esclarecer o que é um choque hemorrágico. Segundo 

Guyton & Hall (2002)  

que, no caso da Dengue, pode ser causado por uma diminuição do volume 

circulatório oriundo tanto de perda de água e de eletrólitos causados pela diarreia 

copiosa, quanto pela perda sanguínea, no caso da Dengue Hemorrágica.  

 Ainda segundo os autores, isso leva a uma depressão cardíaca, 

diminuição do fluxo de oxigênio e nutrientes nas artérias coronárias abaixo do 

necessário para a nutrição adequada do miocárdio (músculo cardíaco). Como 

consequência, na microcirculação ocorre aumento da permeabilidade capilar, 

liberação de toxinas pelo tecido isquêmico (sem oxigenação), deterioração celular 

generalizada com necrose tecidual (morte das células) e acidose metabólica com 

repercussão em todos os órgãos nobres do organismo. Se progredir, pode chegar 

ao estado avançado de choque, considerado, neste momento, como choque 

irreversível, quando qualquer manobra de salvamento se torna inútil.  
   

Sintomas da dengue clássica (FIOCRUZ): 

Febre alta com início súbito; 

Forte dor de cabeça; 

Dor atrás dos olhos, que piora com o movimento dos mesmos; 

Perda do paladar ou perversão do mesmo (disgeusia) e do apetite; 

Manchas e erupções na pele, semelhantes ao sarampo, principalmente 

no tórax e membros superiores; 

Náuseas e vômitos; 

Tonturas; 

Extremo cansaço;  

Moleza e dor no corpo; 
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Muitas dores nos ossos e articulações. 

Sintomas da dengue hemorrágica (FIOCRUZ): 

Dores abdominais fortes e contínuas; 

Vômitos persistentes; 

Pele pálida, fria e úmida; 

Sangramento pelo nariz, boca e gengivas; 

Manchas vermelhas na pele; 

Sonolência, agitação e confusão mental; 

Sede excessiva e boca seca; 

Pulso rápido e filiforme; 

Dificuldade respiratória; 

Perda de consciência.  

De acordo com estatísticas do Ministério da Saúde, cerca de 5% das 

pessoas com dengue hemorrágica finam-se.  

 Por ter inúmeros sintomas semelhantes com outras viroses, tais como 

cefaleia (dor de cabeça), febre, mialgia (dores musculares), artralgias (dores nas 

articulações), astenia (fraqueza muscular), náuseas, vômitos, diarreia e erupções na 

pele, na sua forma branda muitas vezes pode passar despercebida, mormente em 

comunidades desapercebidas de recursos diagnósticos. Como consequência, 

muitos casos suspeitos não têm a devida comprovação diagnóstica, o que pode 

levar a um falso resultado estatístico.  

 

3.2 PREVENÇÃO E CONTROLE 
 

 Conforme Leavell & Clarck (1976 apud CZERESNIA, 2003, p. 4), a 

prevenção em saúde "exige uma ação antecipada, baseada no conhecimento da 

 

 Evidencia-se, assim, que o controle da transmissão de doenças 

infecciosas e de suas consequências se dá através da prevenção; e prevenção é 

uma forma de interferir para que o surgimento da doença ou sua incidência ocorra 

de forma a não comprometer o bem-estar dos cidadãos.  
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 Medicina preventiva é a especialidade médica que se dedica à 

prevenção da doença, ao invés de seu tratamento. 

 A prevenção é a única arma contra a Dengue. A melhor forma de se 

evitar a doença (dengue) é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios 

para a criação do mosquito transmissor da doença. 

 PLANO MUNICIPAL DE COMBATE À DENGUE EM FRANCA-SP NO 
PERÍODO 2015-2016. 

  O Município de Franca tem uma área de 609km quadrados e é sede da 

14ª Região Administrativa do Estado de São Paulo, com um total de 23 (vinte e três) 

municípios. Conforme consta no Plano Municipal da Dengue 2015-2016, da 

Prefeitura de Franca, o município teve, em 2014, 234 casos autóctones de dengue e 

36 importados. No ano 2015, estes números subiram para 1722 e 124, 

respectivamente.  

  Promoveram-se, durante o ano de 2015, ações de comunicação social 

para mobilizar a população contra a dengue, objetivando manter os munícipes 

informados sobre o risco de contrair a doença, seus sintomas, e, principalmente, 

educar sobre a prevenção e estimular a todos se mobilizarem contra a referida 

doença. 

 Com o objetivo de intensificar as medidas de prevenção e controle da 

dengue foi elaborado esse Plano Municipal da Dengue para o período de dezembro 

de 2015 a julho de 2016. 

  Neste plano estão descritas as propostas que complementam as 

estratégias de vigilância e controle intersetoriais e integradas, já previstas no 

Programa de Vigilância e Controle da Dengue da SES-SP.  

 O município é dividido em quatro regiões na área de saúde e as 

unidades da rede básica estão distribuídas da seguinte forma: 

 Região Norte: quatro UBS e um ESF 

 Região Sul: três UBS e três ESF 

 Região Leste: quatro UBS e dois ESF 

 Região Oeste: três UBS e um ESF 

 Conta ainda com: 

 Pronto Socorro Municipal  Adulto 

 Pronto Socorro Municipal  Infantil 
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 Unidade de Pronto Atendimento Aeroporto I 

 Serviço de remoção Interna e Externa 

 SAMU 

  Conforme verificado no site da prefeitura de Franca, a distribuição dos 

locais de atendimento da população do município de Franca, quais sejam, UBS, 

Prontos-Socorros, UPAs, Centros de Saúde, Núcleos de especialidades médicas e 

dos serviços que estas unidades de atendimento oferecem, se dá de maneira 

eficiente e abrange satisfatoriamente a população dos bairros localizados nas 

cercanias destes sítios.   

  Serviços Ambulatoriais Especializados 

 Núcleo de Gestão Assistencial  NGA 16 

 Centro de Saúde I  Tuberculose, Hanseníase e Renal Crônico 

 Casa do Diabético 

 Centro de Convivência do Idoso 

 SAE-DST/AIDS 

 Ambulatório de Saúde Mental 

 CRST  Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 

 CAPS  Centro de Atenção Psico-Social 

 Ambulatório de Planejamento Familiar 

 Ambulatório de Gestante de Alto Risco 

 Ambulatório de Criança de Alto Risco 

 Centro Oftalmológico 

 Núcleo de Atenção da Infância e Adolescência  NAIA  

 Vigilância em Saúde 

 Saúde Auditiva 

 Clínica Nefrologia  TRS 

 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais  APAE 

 Ambulatório Médico de Especialidades  AME 

Serviços Próprios e Contratados de Diagnose 

 Laboratório Municipal 

 Centro de Diagnóstico e Imagem 

 Laboratório Carlos Chagas 

 Labcenter Laboratórios 

 Laboratório Central 
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 Núcleo de Gestão Assistencial  NGA 16 

 Centro de Saúde I  Tuberculose, Hanseníase e Renal Crônico 

 Casa do Diabético 

 Centro de Convivência do Idoso 

 SAE-DST/AIDS 

 Ambulatório de Saúde Mental 

 CRST  Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 

 CAPS  Centro de Atenção Psico-Social 

 Ambulatório de Planejamento Familiar 

 Ambulatório de Gestante de Alto Risco 

 Ambulatório de Criança de Alto Risco 

 Centro Oftalmológico 

 Núcleo de Atenção da Infância e Adolescência  NAIA  

 Vigilância em Saúde 

 Saúde Auditiva 

 Clínica Nefrologia  TRS 

 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais  APAE 

 Ambulatório Médico de Especialidades  AME 

  Serviços Próprios e Contratados de Diagnose 

 Laboratório Municipal 

 Centro de Diagnóstico e Imagem 

 Laboratório Carlos Chagas 

 Labcenter Laboratórios 

 Laboratório Central 

 Bionalise Laboratório 

 Alonso Laboratório 

 Unifran 

 Clínica Radiológica 

 Laboratório de Patologia e Histopatologia 

 Clínica Ressonância Nuclear Magnética  NIKKEI 

 Laboratório Laborial 

 Laboratório Hormolab 

 Unimed 

 Santa Casa de Franca 
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3.2.1 A participação popular  

 A participação popular na gestão da saúde é prevista pela Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 198, através dos Conselhos Municipais, Estaduais e 

Federais de Saúde, que, segundo Rolim et al. (2013), são recursos através dos 

quais a população, de forma autônoma, pode intervir no processo de gestão das 

políticas públicas, e, conjuntamente com os órgãos governamentais, controlar, 

fiscalizar e deliberar sobre as políticas públicas em cada esfera do governo. 

  A participação popular é esteio de sustentabilidade de programas 

governamentais, principalmente no que se refere a doenças endêmicas, como no 

caso da Dengue. Porém, o envolvimento populacional ainda depende de um 

chamativo oficial. É o que nos mostram Ferreira et al. (2009): 

[...] o processo participativo não é espontâneo e requer uma intervenção 
que envolva diferentes atores em sua formulação e execução, dentre eles o 
poder público; cabe o pressuposto de que sua implantação deveria estar 
inserida nos planos municipais de saúde, especialmente em municípios com 
transmissão de dengue. 

 

Figura 4: Lixo acumulado em terreno baldio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto produzida pelo autor. 

 A omissão ou falta de consciência do problema social tem implicação 

direta na Bioética e no Direito Ambiental:  



48 
 

[...] o comportamento ético pressupõe um sujeito livre e consciente, capaz 
de se responsabilizar por suas ações. Somente um sujeito nessas 
condições tem o poder de decidir entre uma ou outra ação e sua grandeza 
reside na possibilidade de romper com determinismos e fazer suas 
escolhas, de forma livre, consciente e responsável (PASSOS, 2007, p. 26). 
 
  

 Como se sabe, a educação não acompanhou o desenvolvimento 

social, e o entendimento e cumprimento da legislação ficaram prejudicados. 

Portanto, é de se supor, obviamente, que o avanço da ciência, ao lado da 

estagnação da educação, contribuiu em muito para que a ética, o respeito à 

cidadania e ao meio ambiente fiquem relegados a somenos, no conceito público dos 

cidadãos.  

 Ainda no dizer de Passos (2007, p. 26):  

[...] a responsabilidade ética não deve ser observada somente no campo 
biológico, mas também na esfera político-social como parte da interação 
salutar do homem com o meio ambiente. Para tal, é necessário 
implementação de políticas sociais, educacionais e divulgação de fatos, em 
nome do interesse coletivo, com a devida, pertinente e obrigatória 
participação do indivíduo nesta sociedade, tanto de forma individual quanto 
a sua participação no coletivismo.  
 

 
 A ignorância é um entrave social para o desenvolvimento regional. As 

condições precárias induzem à produção de sujeira e promiscuidade, ocasionando 

doenças endêmicas ou agravando-as, a ponto de se tornarem epidêmicas. O 

fenômeno social da ausência de educação e conscientização do problema tem uma 

complexa quantidade de influenciadores para que os fatos ocorram.  

 Sá (2009) discorre que,  

quando terceiros discordam do que pensamos ou fazemos, por melhor que 
sejam nossas razões, ficamos vulneráveis a injustiças. A vocação de quem 
reage às críticas com veemência é a de enfraquecer ou de eliminar o 
censor, para isto, se utilizando de todos os meios, como: mentir, caluniar, 
difamar, ameaçar... A censura inábil é uma lâmina de dois gumes: provoca 
ação e reação, prejudica quem faz e quem recebe. 
 
 

 Segundo Montesquieu,  

as diferenças entre os costumes e as Leis, dizem respeito à vida privada em 
geral, e brotam no seio da nação. As Leis procedem das instâncias 
superiores de poder, e se impõem ao povo, de cima para baixo: elas 
regulam preferencialmente a vida do cidadão ou membro da comunidade 
política. 
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  Tassara et al. (2010, p. 166), fazendo uma análise do tripé Democracia 

e Coletivos Educadores, A Sustentabilidade e O Território, concluiu que: 

Constituíam um sistema cujos componentes se inter-relacionavam de forma 
indissociável, e para que isso aconteça, é necessário que os componentes 
da sociedade compreendam o significado deste equilíbrio sócio-ambiental 
através de suas próprias vivências sociais, culturais e territoriais definidas 
didaticamente pelos programas de participação. 
 
 

 Conforme Tassara (2010, p. 170), 
 

A compreensão coletiva do problema sócio-ambiental em dado território 
geográfico, compartilhado por um grupo social, está condicionada a um 
maior teor democrático se tiver como substrato um entendimento complexo 
das indagações que se formulam, se analisam e se sintetizam em propostas 
de ação, pautando os momentos de debates coletivos e reverberando em 
uma potência de atuação permanente dos sujeitos em seu cotidiano. 
 

 De conformidade com a Vigilância Epidemiológica do Ministério da 

Saúde, apresentam-se, abaixo, instruções de como se prevenir a Dengue e os 

objetivos que se esperam desta prevenção: 

 Como prevenir a Dengue (FIOCRUZ): 

1 feche bem os sacos plásticos e mantenha a lixeira tampada e seca; 

2 deixe pneus, equipamentos e materiais em local seco e protegido 

da chuva; 

3 tampe caixas d'água, latões e cisternas para impedir a entrada do 

mosquito; 

4 qualquer recipiente deve ser guardado com a boca para baixo; 

5 deixar as tampas dos vasos sanitários sempre fechadas, em 

banheiros pouco usados deve-se dar descarga uma vez por 

semana; 

6 mantenha as calhas de telhados desobstruídas. 

 Objetivos 

1 Evitar a ocorrência das infecções pelo vírus da Dengue em áreas 

livres de circulação. 

2 Detectar precocemente as epidemias. 

3 Controlar as epidemias em curso. 

4 Reduzir o risco de transmissão da Dengue nas áreas endêmicas. 
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       Reduzir a letalidade de FHD/SCD, mediante diagnóstico precoce e 

tratamento oportuno e adequado. 

Paralelamente à questão principal que norteou a presente pesquisa: 

Como são aplicadas as Políticas Públicas e as ações de combate à Dengue no 

município de Franca-SP?, outras interrogativas enfatizaram-na: 

1 O que tem sido feito para que os objetivos de prevenção e controle 

da Dengue sejam alcançados?  

2 Como a prefeitura busca fomentar os comportamentos de 

prevenção acima destacados?  
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4 A DENGUE NO MUNICÍPIO DE FRANCA 

 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 Gil (2002), ao se referir à etimologia da palavra método, esclarece que 

a palavra significa um caminho para se chegar a um fim.  

Ao nos referirmos ao conhecimento científico produzido por pesquisas nos 
referimos a método como o caminho que o pesquisador traça para chegar 
ao conhecimento dito científico e, portanto, considerado verdadeiro pela 
comunidade acadêmica que o referenda. 

 Por sua vez, Richardson (1999) destaca que há certa confusão nas 

diversas definições dadas para método e metodologia, sendo que, segundo o autor, 

metodologia são as regras estabelecidas para o método. 

 Já, Thiollent (2005) 

habilidade que são necessários para orientar o processo de investigação, seja na 

seleção dos conceitos, na construção das hipóteses ou mesmo na seleção das 

 

 Independentemente do autor adotado para definir metodologia, uma 

questão deve permear toda a escolha: a metodologia escolhida deve estar em 

acordo com o problema a ser pesquisado. 

 De acordo com Gil (2002), do ponto de vista da abordagem há duas 

grandes linhas de investigação: a quantitativa e a qualitativa; quanto aos objetivos 

ela pode ser exploratória, descritiva ou explicativa e, quanto aos procedimentos, 

pode ser pesquisa bibliográfica, documental, experimental, de levantamento, estudo 

de caso, pesquisa expost-facto, pesquisa-ação e pesquisa participante. 

 A coleta de dados do estudo desenvolvido nesta pesquisa seguiu a 

abordagem qualitativa, com objetivos exploratórios (que visa proporcionar maior 

familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses, 

envolve levantamento bibliográfico). 

 Como supracitado, na esfera desta abordagem de trabalho, diversos 

procedimentos são utilizados de forma a se aproximar da realidade social, sendo a 

pesquisa documental aquela que busca compreendê-la de forma indireta por meio 

da análise dos inúmeros tipos de documentos produzidos pelo homem.  
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 A pesquisa foi do tipo documental, que, segundo Oliveira (2007), 

caracteriza-se pela busca de informações em documentos que não receberam 

nenhum tratamento científico; entre eles podem-se citar desde relatórios, projetos de 

lei, tabelas estatísticas, reportagens de jornais, revistas, cartas, filmes, gravações, 

fotografias, entre outras matérias de divulgação. No caso específico deste trabalho, 

a fonte documental foi o material produzido pela prefeitura de Franca. 

 A pesquisa documental é muito próxima da pesquisa bibliográfica e, 

segundo Ludke e André (1986), a análise documental constitui uma técnica 

importante na pesquisa qualitativa no sentido de que complementa informações 

obtidas por outras técnicas e que também desvela aspectos novos de um tema ou 

problema. 

 A estratégia adotada utilizou como aporte teórico a literatura atualizada 

sobre o controle da Dengue, a política pública nacional de combate à Dengue e as 

recomendações internacionais a respeito do tema. O material serviu de base para 

que se pudesse, efetivamente, cumprir os objetivos propostos, tendo como foco de 

análise a proposta da prefeitura para o combate da Dengue a partir de material 

fornecido pela própria prefeitura do município. 

 

4.2 INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

 A pesquisa documental também serviu de aporte ao estudo, pois, de 

acordo com Gil (2002), esse tipo de pesquisa se vale de materiais que não 

receberam tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com os 

objetivos propostos. Ainda segundo este autor, a pesquisa documental apresenta 

algumas vantagens na medida em que a considera uma fonte rica e estável de 

dados; também não implica altos custos, não exige contato com os sujeitos da 

pesquisa e possibilita uma leitura aprofundada das fontes.  

 Desta feita, convém definir o que é um documento. De acordo com a 

ABNT (2000), trata-se de:  

Qualquer suporte que contenha informação registrada, formando uma 
unidade, que possa servir para consulta, estudo ou prova. Inclui impressos, 
manuscritos, registros audiovisuais e sonoros, imagens, sem modificações, 
independentemente do período decorrido desde a primeira publicação (NBR 
6023, p. 2). 
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 Os dados utilizados foram os fornecidos pela prefeitura municipal de 

Franca-SP. 

 

4.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados qualitativos foram organizados através da análise de 

documentos obtidos no site da prefeitura de Franca-SP, para efetuar um recorte dos 

conteúdos coletados em elementos que seriam, posteriormente, ordenados em 

categorias. 

Segundo Ludke; André (1986), para produzir ou reelaborar 

conhecimentos e criar novas formas de compreender os fenômenos, é necessário 

que o pesquisador interprete e sintetize as informações, determinando tendências e, 

na medida do possível, fazendo inferência. Ou seja, o pesquisador fornecerá uma 

interpretação coerente, considerando a temática ou o questionamento inicial definido 

no objetivo do trabalho. 

categorias, exploram-se as ligações existentes entre os vários itens, tentando 

estabelecer relações e associações e passando então a combiná-los, separá-los ou 

reorganizá-  

 Dessa forma, o investigador procurará ampliar o campo de 

informações, identificando os elementos emergentes que precisam ser mais 

aprofundados,  

O problema levantado pelo presente estudo: como são aplicadas as 

Políticas Públicas e as ações de combate à Dengue no município de Franca-SP?, 

surgiu da observação do pesquisador, como cidadão e como profissional da área de 

saúde. Constatou-se, após análises, e em conformidade com o objetivo da Prefeitura 

de Franca de abordagem e combate à Dengue no período de 2015 a 2016, que 

houve um aumento vertiginoso da incidência da doença, de 2014 para 2015, quando 

foi traçado o Plano Municipal da Dengue 2015-2016, pela SMS, Vigilância em 

Saúde.  

 

4.4 RESULTADOS DA PESQUISA  

   



54 
 

 Franca, cidade do nordeste do estado de São Paulo, tinha uma 

população estimada, em 2016, de 344.704 habitantes. Em 2015 possuía uma área 

de 605,679km2, e uma densidade demográfica de 526,09 habitantes por quilômetro 

quadrado, em 2010, e o IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Mundial), nesse 

ano, foi de 0,780 (PREFEITURA DE FRANCA e IBGE, 2017).  

 A partir dos dados fornecidos pela Secretaria de Saúde de Franca-SP, 

mais especificamente do setor de Vigilância Sanitária (ANEXO A), pode-se observar 

um crescimento do número de casos da Dengue na cidade, entre o ano de 2014 até 

a metade de 2016. Nota-se que em 2015 houve um acréscimo do número de casos 

ocorridos; em 2014 foram 229 casos, e, em 2015 atingiu seu pico máximo, com 

1.589 incidências. Ainda no primeiro semestre de 2016, as ocorrências chegaram a 

651.  

 Este mapeamento da doença está descrito nas tabelas (ANEXO A) e 

numera tanto os casos autóctones quanto os importados. Para elucidação didática, 

os casos autóctones são aqueles adquiridos no próprio município, e os importados 

são de moradores de Franca que foram picados pelo mosquito transmissor da 

Dengue em outras cidades que não Franca.  

 Nestas tabelas observa-se que, no ano 2014, a incidência maior da 

doença ocorreu principalmente em bairros do leste da cidade. 

 Paradoxalmente, no ano 2015 o aumento significativo da incidência da 

doença ocorreu nos bairros localizados na região sul, sudeste e norte da cidade, o 

que demonstra que a incidência da doença não é restrita a determinada região, e 

sim pontual em vários bairros. 

O objetivo do plano da Prefeitura de Franca, de abordagem e combate 

à Dengue, foi em virtude do aumento vertiginoso de incidência da doença, de 2014 

para 2015, quando foi traçado o plano de ação anteriormente citado.  

 Já, no ano 2016, primeiro semestre, período em que ocorreram os 

maiores surtos nos anos analisados, os bairros que apontaram as maiores 

incidências foram os da região norte, e da parte oeste, incluindo o sudoeste e o 

nordeste, o que corrobora o que foi dito no parágrafo anterior.  

Durante a observação dos dados, notou-se que em 2014, as maiores 

incidências se deram em bairros da região leste, mais precisamente no Jardim 

Brasilândia 1, com 25 casos (10,91%), Brasilândia 2, com 51 (22,27%), Jardim 

Alvorada, com 17 (7,42%) e Jardim Paulistano 2, com 12 (5,24%), perfazendo um 
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total de 105 casos, de um total anual de 229, ou seja, 45,85%. Todos estes bairros 

em que houve a maioria dos casos se situam na região leste da cidade.  

 No ano seguinte, 2015, até o mês de junho (primeiro semestre), viu-se 

a incidência da Dengue aumentar assustadoramente, perfazendo um total parcial 

semestral de 1.477 casos autóctones confirmados (92,95%), de um total anual com 

1.589 casos. Os meses de maiores incidências foram março, com 597 casos 

(40,41% dos casos do primeiro semestre e 37,57% do total anual) e abril, com 395 

casos (26,74% dos casos do primeiro semestre e 24,85% do total anual). No 

segundo semestre de 2015, houve uma queda da incidência da doença nos meses 

 

  Ainda no mesmo ano, os bairros que mais apresentaram casos da 

doença foram Aeroporto 1, 2 e 3, com 65, 73 e 185 casos, respectivamente, bairros 

estes localizados no sudeste da cidade; Jardim Ângela Rosa, com 70 casos, 

também na região sudeste. Na região norte, o bairro Tropical apresentou 34 casos, o 

bairro City Petrópolis teve 22 casos, o Vicente Leporace também teve os mesmos 

22, e o Jardim Luiza, 26 casos. No leste da cidade, o Jardim Paulistano teve 27 

casos, e a Vila Aparecida, 31. O restante dos bairros mostrou um número bastante 

variável e menor que 20 casos cada. 

 Passando para o ano de 2016, observa-se uma permanência do 

elevado índice de casos autóctones confirmados, que somente decresceram após o 

início do clima mais seco, ou seja, com diminuição das chuvas, o que ocorre em 

geral, após o final de março, que já foi até citado em música pelo maestro e poeta 

Antônio Carlos Jobim. 

 No primeiro semestre, houve um total de 651 casos autóctones 

confirmados, com 188 casos em janeiro (30,41%), 313 casos em fevereiro (48,07%) 

e 129 em março (19,81%), que perfizeram um total de 98,29% dos casos do primeiro 

semestre. Em abril, maio e junho, o total dos pacientes foi de onze (1,69%). Dados 

obtidos no Plano Municipal da Dengue, criado, em 2014, em conformidade com o 

Programa de Vigilância e Controle da Dengue da Secretaria Estadual de Saúde de 

São Paulo. 

  As regiões mais atingidas em 2016 foram o Aeroporto, com 49 casos 

(soma dos quatro conjuntos do conglomerado Aeroporto), a Vila Santa Terezinha, 

com 43 casos, Jardim Francano, com 28, Jardim Ângela Rosa, com 23, Centro, com 
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15 casos, Bairro Santa Cruz, com 14, Jardim Luiza e Paulistano, com 13 casos 

cada, Parque São Jorge e Nossa Senhora das Graças, com 12 cada, e Jardim 

Dermínio e Vila Industrial, com 10 casos cada um. Os demais bairros ficaram abaixo 

de nove casos, sendo a maioria menor que cinco.  

Tabela 1  Incidência da Dengue na cidade de Franca, nos três anos analisados 
INCIDÊNCIA DA DENGUE EM FRANCA-SP (nº casos) 

Bairro  Região  nº % 

2014 
Jd. Brasilândia 1 Leste 25 10,91 

Jd. Brasilândia 2 Leste 51 22,27 

Jd. Alvorada Sul 17 7,42 

Jd. Paulistano 2 Leste 12 5,24 

TOTAL  105 45,85 

2015 
Aeroporto 1  Sudeste 65 4,09 

Aeroporto 2  Sudeste 73 4,59 

Aeroporto 3  Sudeste 185 11,64 

Jd. Ângela Rosa  Sudeste 70 4,40 

Jd. Sta. Bárbara  Sul 88 5,53 

Jd. Tropical  Norte 34 2,13 

Jd. Luiza  Norte 33 2,07 

City Petrópolis  Norte 22 1,38 

B. Vicente Leporace  Norte 22 1,38 

V. Aparecida  Leste 31 1,95 

Jd. Paulistano  Leste 27 1,69 

TOTAL  650 40,85 

2016 
Aeroporto Sudeste 49 7,52 

V. Sta. Terezinha Norte 43 6,60 

Jd. Francano Sudoeste 28 4,30 

Jd. Ângela Rosa Sudeste 23 3,53 

Centro Central 15 2,30 

B. Sta. Cruz Sudeste 14 2,15 

Jd. Luiza Norte 13 1,99 

Jd. Paulistano Leste 13 1,99 

B. N. Sra. das Graças Norte 12 1,84 

Parque S. Jorge Norte 12 1,84 

Jd. Dermínio Sudoeste 10 1,53 

Vila Industrial Sudeste 10 1,53 

TOTAL  242 37,17 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados obtidos no site da prefeitura de Franca-SP. 

Nota:- De acordo com os números encontrados nas planilhas do site da 

Prefeitura de Franca, existem 198 bairros cadastrados na cidade. 
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 Em cruzamentos de dados pertinentes à incidência de casos de 

Dengue nos bairros do município, observa-se que não há neles uma regularidade na 

distribuição da doença, havendo uma variação anual dos locais de sua ocorrência. 

Por este motivo, depreende-se que a incidência da Dengue não está relacionada 

com a posição geográfica dos bairros e sim com as condições socioeconômicas e 

culturais existentes nas regiões em questão, o que eleva as condições de 

proliferação do vetor, corroborando com o objeto do presente trabalho. 

 A ideia da elaboração de um projeto educacional sugerido neste 

trabalho mostra que ele pode ser aplicado de maneira eficaz, já que todos os bairros 

da cidade são contemplados com escolas, que são distribuídas de maneira que 

sirvam dois ou três bairros concomitantemente.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 No Brasil, em termos de saúde pública, observa-se a ingerência e o 

descaso do Estado quanto à prevenção de doenças, principalmente no que se refere 

a Políticas Públicas preventivas; as ações efetivas surgem somente quando o 

problema se torna relevante. Isso tudo aliado ao fato de que, historicamente, há um 

desrespeito aos ditames da Legislação Ambiental, tanto por parte das autoridades 

quanto pelos membros que compõem a tríade da Soberania Nacional (território, 

povo e governo).  

 Esta pesquisa propôs-se a realizar um estudo visando levantar a 

incidência da Dengue no município. Com esta finalidade, considerou-se pertinente 

apresentar um levantamento da incidência da Dengue nos três últimos anos nos 

bairros da cidade de Franca-SP, período este em que tivemos um respeitável e 

preocupante aumento dos casos da doença no município avaliado.  

 Como vimos nas seções anteriores, estes casos, ocorridos no ano de 

2014, saltaram de 229 para 1.589 em 2015, havendo um aumento de 1.360 casos. 

Este índice permaneceu alto também no primeiro semestre de 2016.  

 E, em resposta à problemática inicial, que busca interpretar as ações 

realizadas para o combate à Dengue no município de Franca-SP, evidencia-se que 

as Políticas Públicas e as ações de controle não estão sendo eficazes, em que pese 

o município ter uma política pública de descarte e reciclagem de resíduos com 

metas variáveis em até 20 anos. Mas, com relação à educação ambiental, no site da 

Secretaria de Educação foi encontrada somente uma sinopse de educação 

ambiental, em que consta apenas seu objetivo:  

  

[...] oferecer oportunidades de conscientização sobre os principais 
problemas ambientais nos âmbitos local e global e sobre as alternativas 
para sua mitigação por meio de palestras, capacitações, oficinas, 
programas, projetos e ações ambientais em escolas, empresas e outras 
instituições. 

   

 Constata-se, hoje, através de estudos mais aprofundados, que a 

natureza não aceita agressõ

gritando sempre quando se encontra transtornada.  
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 O homem atual vive uma situação em termos de saúde pública, em que 

sofre os reveses de sua insensatez ao não observar e cumprir os ditames da 

Legislação Ambiental.  

 Tal fato se dá em virtude de sua inobservância aos princípios 

fundamentais do sistema ecológico. Esta falha, é fato notório que advém de sua falta 

de educação fundamental.  

  Evidencia-se que nas últimas décadas houve um crescimento 

populacional de forma geométrica, ao passo que a participação das escolas, 

principalmente as públicas, não acompanhou esse crescimento, o que resultou em 

uma progressão aritmética da educação, enquanto que a população cresceu em 

ritmo geométrico. Daí resulta que a educação brasileira pode estar inoperante, e os 

figurantes deste cenário, que, neste caso são os usuários deste sistema 

educacional, se tornam vítimas de sua própria insensatez. 

 As ações educativas de combate à Dengue deveriam, 

obrigatoriamente, fazer parte da grade curricular nas escolas fundamentais, e 

também ser vinculadas aos órgãos de comunicação, tanto da imprensa escrita como 

a falada e televisionada, tendo como ponto de partida, nestas, a iniciativa Estatal e 

não somente a de órgãos de utilidade pública. Considerando-se as informações 

advindas do noticiário informativo, especialmente aquele produzido pelos órgãos de 

imprensa mais confiáveis, é notório que, no Brasil, gastam-se milhões de Reais em 

propaganda de empresas estatais sem concorrentes no mercado em que atuam; e 

nota-se que não há uma política pública efetiva de divulgação de métodos 

preventivos de doenças, sejam elas quais forem. A exceção se dá quando os surtos 

se tornam epidêmicos e começam a trazer dividendos políticos negativos.  

 A escola, como instituição educacional, é um ambiente propício para a 

aquisição do conhecimento, mas, deve, também, ser um espaço para formar 

cidadãos responsáveis e aptos a participar ativamente do desenvolvimento de sua 

comunidade. 

 Observa-se que todas as ações propostas teoricamente pela prefeitura 

de Franca estão condizentes com as diretrizes do Ministério da Saúde e, malgrado o 

esforço das autoridades do município, a incidência da doença não diminuiu, o que 

leva a pensar que entre as ações de operacionalização do controle vetorial, os 

treinamentos e ações de pessoal técnico, as atividades preconizadas pelo Ministério 

da Saúde e as de políticas da prefeitura voltadas para o controle da doença e da 
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proliferação do vetor, deixam um vácuo entre as ações decisórias das autoridades 

municipais e a participação ativa da população. Esta solução de continuidade, 

provavelmente ocorre quando a população deveria entrar com sua atuação efetiva 

de parceria nas ações de combate ao vetor Aedes aegypti e não o faz. Por quê? 

 Várias podem ser as razões, tais como, descaso, ignorância a respeito 

das consequências de sua omissão, ignorância a respeito das consequências da 

doença, falta de educação ambiental e de noções de saneamento básico, preguiça, 

indigência cultural, entre outras.  

 O que deveria ser feito para mitigar a incidência da Dengue no 

município de Franca, apesar de todas as diretrizes elaboradas pela prefeitura? 

 Projetos estruturados de educação, a curto e médio prazo, iniciando-se 

no ensino básico e estendendo-se aos adultos através dos recursos de propaganda, 

de maneira efetiva e não permanecendo somente nos projetos, incluindo-se, aqui, 

também os projetos de propaganda. 

 Esta população que se encontra fora do ambiente escolar deverá ser 

alcançada por meios de comunicação que se fazem disponíveis  imprensa escrita, 

falada e televisada, outdoors, etc.  

 Já sabendo que dois quintos da população mundial não dispõe de 

serviços sanitários básicos, que 800 milhões de pessoas são hipoalimentadas e 

cerca de 500 milhões têm desnutrição crônica, e que 17 milhões morrem por ano em 

consequência de doenças infecciosas e parasitárias curáveis, este trabalho procura 

trazer sua contribuição para a região de Franca-SP, para que esta consiga 

prosseguir evoluindo, tanto em crescimento como em desenvolvimento, contribuindo 

a posteriori, significativamente, tanto para o restante da unidade federativa à qual 

pertence, quanto à Federação propriamente dita. Neste sentido, é fundamental, 

também, a participação das universidades regionais, na elaboração de currículos 

participativos para o fomento do desenvolvimento que esta região necessita e 

espera.  

 Com a contribuição deste trabalho para a diminuição da doença 

Dengue no município, espera-se uma compensação das desigualdades sociais 

inerentes a uma sociedade, através do fornecimento de um estado de saúde 

satisfatório que venha trazer segurança social e econômica para os indivíduos que 

compõem sua coletividade, o que, consequentemente, resultará em um melhor 

desenvolvimento socioeconômico para esta região. Serve, também, como 
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contribuição para a região de Franca-SP, para que esta consiga prosseguir 

evoluindo tanto em crescimento como em desenvolvimento, contribuindo a 

posteriori, significativamente, tanto para o restante da unidade federativa à qual 

pertence, quanto à Federação propriamente dita. 

 Além dos procedimentos educacionais já citados, mister se faz, e com 

urgência, adotar medidas jurídicas com sanções aos munícipes, sejam eles pessoas 

jurídicas ou pessoas físicas, de tal sorte que estas sanções efetivamente coíbam as 

condutas nocivas à sociedade. Isto pode ser feito através da aplicação da Lei 

Ambiental (Direito Ambiental Brasileiro), com sanção e exigência de reparação do 

dano ambiental. Também, podem-se criar medidas municipais respeitando-se o 

Ordenamento Jurídico Federal.  

 E, neste sentido, é necessário extrapolar além dos improfícuos 

discursos de políticos e promoverem-se mudanças estruturais na educação, 

submetendo os alunos a um processo educativo frutífero para que eles sejam, no 

presente e no futuro, protagonistas das ações sociais de natureza socializadora, 

com afetividade na real sociedade e apreço e respeito pelo meio em que vivem. 
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ANO 2013 - BAIRRO QUANT. 

AEROPORTO I, JARDIM 9 

AEROPORTO II, JARDIM 10 

AEROPORTO III, JARDIM 14 

AEROPORTO IV, JARDIM 5 

AMAZONAS, RESIDENCIAL 1 

ANA DOROTÉIA, CHÁCARAS RESIDENCIAL 1 

ÂNGELA ROSA II, PROL. JARDIM 1 

ÂNGELA ROSA, JARDIM 1 

ANTONIO PETRÁGLIA, JARDIM 3 

APARECIDA, VILA 2 

ÁRVORES, PARQUE DAS 1 

AVIAÇÃO, JARDIM 4 

BOA ESPERANÇA, JARDIM 2 

BOA VISTA, PARQUE 1 

BOMSUCESSO, RESIDENCIAL JARDIM 1 

BRASILÂNDIA II, JARDIM 1 

BRASILÂNDIA, JARDIM 7 

CALIFÓRNIA, JARDIM 1 

CAMBUÍ, JARDIM 1 

CAMPO BELO, RECREIO 1 

CENTRO 8 

CHICO JÚLIO, VILA 4 

CIDADE NOVA 9 

CITY PETRÓPOLIS 1 

COLINA DO ESPRAIADO, RESIDENCIAL 1 

CONCEIÇÃO LEITE, JARDIM 2 

DERMÍNIO, JARDIM 3 

DOM PEDRO I, PARQUE 1 

DOUTOR CARRAO, PARQUE 1 

ÉDEN, JARDIM DO 2 

ELIMAR I, PROL. RECANTO 3 

ESMERALDAS, PARQUE DAS 5 
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ANO 2013 - BAIRRO QUANT. 

FLORESTAL, PARQUE 1 

FORMOSA, VILA 9 

FRANCANO, JARDIM 2 

GUANABARA, JARDIM 4 

HIGIENÓPOLIS 1 

HORTO, PARQUE DO 4 

IMPERADOR, VILA 1 

INDUSTRIAL, VILA 1 

INTEGRAÇÃO, JARDIM 1 

IPANEMA, JARDIM 3 

ITAPUÃ, RESIDENCIAL 1 

JÚLIO D´ELIA, RESIDENCIAL 6 

LEPORACE I, PARQUE VICENTE 3 

LEPORACE II, PARQUE VICENTE 2 

LEPORACE III, PARQUE VICENTE 1 

LIMA, PARQUE DOS 1 

LUIZA I, JARDIM 5 

LUIZA II, JARDIM 5 

MIRAMONTES, JARDIM 1 

MOEMA, PARQUE 1 

MOREIRA JUNIOR, RESIDENCIAL 1 

NICÁCIO, VILA 1 

NOÊMIA, JARDIM 3 

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, VILA 2 

NOVA FRANCA, RESIDENCIAL 2 

PALESTINA, JARDIM 13 

PALMEIRAS, JARDIM 1 

PANDOLFO, VILA 2 

PANORAMA, JARDIM 1 

PARATI, JARDIM 1 

PAULIISTANO I 1 

PAULISTA, JARDIM 1 
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ANO 2013 - BAIRRO QUANT. 

PAULISTANO II, JARDIM 2 

PAULISTANO, JARDIM 10 

PEDIGONI, VILA 1 

PINHAIS, PARQUE DOS 5 

PINHEIROS II, JARDIM 1 

PLANALTO, JARDIM 2 

PORTINARI, JARDIM 3 

PROGRESSO, PARQUE 1 

RAYCOS, VILA 2 

REZENDE, VILA 4 

RIVIERA, JARDIM 2 

SAMELLO III, JARDIM 1 

SANTA BÁRBARA, JARDIM 5 

SANTA CLARA 2 

SANTA CRUZ, VILA 1 

SANTA EFIGÊNCIA, JARDIM 2 

SANTA HELENA, VILA 2 

SANTA MARIA DO CARMO, VILA 1 

SANTA MARIA, PARQUE RESIDENCIAL 1 

SANTA TEREZA, VILA 1 

SANTA TEREZINHA, PROL. VILA 1 

SANTA TEREZINHA, VILA 1 

SANTO ANTÔNIO, CHÁCARAS 1 

SANTOS DUMONT, VILA 1 

SÃO FRANCISCO, JARDIM 1 

SÃO GABRIEL, JARDIM 1 

SÃO JOAQUIM 2 

SÃO JORGE, PARQUE 3 

SÃO JOSÉ 3 

SÃO LUIZ I, JARDIM 5 

SÃO LUIZ II, JARDIM 5 

SÃO SEBASTIÃO, VILA 10 
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ANO 2013 - BAIRRO QUANT. 

SIMÕES, JARDIM 2 

TOTOLI, VILA 1 

TROPICAL, JARDIM 3 

UNIVERSITÁRIO, PARQUE 1 

VERA CRUZ, JARDIM 3 

VILA NOVA 3 

   

TOTAL 2013 285 
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ANO 2014 - BAIRRO QUANT.

AEROPORTO I, JARDIM 1 

AEROPORTO II, JARDIM 6 

AEROPORTO III, JARDIM 1 

ALVORADA, JARDIM 17 

ANA DOROTÉIA, RESIDENCIAL 1 

ÂNGELA ROSA, JARDIM 4 

APARECIDA, VILA 1 

AVIAÇÃO, JARDIM 1 

BELVEDERE BANDEIRANTES 1 

BOA ESPERANÇA, JARDIM 1 

BRASILÂNDIA II, JARDIM 51 

BRASILÂNDIA PROLONGAMENTO, JARDIM 4 

BRASILÂNDIA, JARDIM 25 

BUENO, JARDIM 2 

CAMBUÍ, JARDIM 1 

CENTRO 3 

CITY PETRÓPOLIS 5 

CONSOLAÇÃO, JARDIM 1 

DERMÍNIO, JARDIM 1 

ÉDEN, JARDIM DO 2 

ELIMAR II, RECANTO 1 

FRANÇA, VILA 1 

FRANCAL, PARQUE 1 

GUANABARA, JARDIM 1 

HIGIENÓPOLIS 1 

HORTO, PARQUE DO 1 

LIMA, JARDIM PROLONGAMENTO 1 

LIMA, PARQUE DOS 2 

LUIZA I, JARDIM 2 

LUIZA II, JARDIM 1 

MEIRELLES, RESIDENCIAL 2 

MIRAMONTES, JARDIM 3 
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ANO 2014 - BAIRRO QUANT. 

NOÊMIA, JARDIM 1 

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, VILA 3 

PAINERAS, JARDIM 1 

PALESTINA, JARDIM 2 

PALMA, JARDIM 13 

PANORAMA, JARDIM 8 

PARATI, JARDIM 1 

PAULISTANO II, JARDIM 12 

PAULISTANO, JARDIM 2 

PINHAIS, PARQUE DOS 1 

PORTINARI, JARDIM 2 

PRIMAVERA, JARDIM 2 

PROGRESSO, PARQUE 6 

REZENDE, VILA 2 

SANTA CRUZ, VILA 1 

SANTA EFIGÊNIA, JARDIM 2 

SANTA MARIA DO CARMO, VILA 1 

SANTA MÔNICA 1 

SANTA TEREZA, VILA 1 

SANTA TEREZINHA, VILA 2 

SANTO ANTÔNIO, CHÁCARAS 1 

SANTOS DUMONT, VILA 2 

SÃO FRANCISCO, JARDIM 1 

SÃO JOAQUIM 1 

SÃO JORGE, PARQUE 1 

SÃO LUIZ I, JARDIM 1 

SÃO SEBASTIÃO, VILA 5 

SEMINÁRIO, JARDIM 3 

TOTOLI, VILA 1 

VERA CRUZ, JARDIM 3 

  

TOTAL 2014 229 
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ANO 2015 - BAIRRO QUANT. 

ACÁCIAS, PARQUE DAS 1 

AEROPORTO I, JARDIM 65 

AEROPORTO II, JARDIM 73 

AEROPORTO III, JARDIM 158 

AEROPORTO IV, JARDIM 18 

AEROPORTO IV,JARDIM 1 

ALAN KARDEC, VILA 2 

ALVORADA, JARDIM 5 

AMAZONAS, RESIDENCIAL 4 

AMÉRICA, JARDIM 1 

ANA DOROTÉIA, CHÁCARAS RESIDENCIAL 1 

ANA DOROTÉIA, RESIDENCIAL 3 

ANA TERRA, RESIDENCIAL 1 

ÂNGELA ROSA II, PROL. JARDIM 3 

ÂNGELA ROSA, JARDIM 70 

ANITA, JARDIM 1 

ANNA TERRA 1 

ANTÔNIO GONZALES, RESIDENCIAL 1 

ANTONIO PETRÁGLIA, JARDIM 13 

APARECIDA, PROL. VILA 1 

APARECIDA, VILA 31 

AVIAÇÃO, JARDIM 12 

BALDASSARI, RESIDENCIAL 2 

BETÂNIA, JARDIM 9 

BOA ESPERANÇA, JARDIM 15 

BOA VISTA, PARQUE 1 

BOMSUCESSO, RESIDENCIAL JARDIM 3 

BRASIL, JARDIM 3 

BRASILÂNDIA, JARDIM 21 

BUENO, JARDIM 8 

CALIFÓRNIA, JARDIM 9 

CAMBUÍ, JARDIM 3 
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ANO 2015 - BAIRRO QUANT. 

CAMPO BELO, RECREIO 3 

CAPITAO HELIODORO, RECANTO 4 

CASTELO, PARQUE DO 4 

CENTENÁRIO, JARDIM 6 

CENTRO 19 

CHACARA 1 

CHAMPAGNAT, VILA 1 

CHICO JÚLIO, VILA 17 

CIDADE NOVA 15 

CITY PETRÓPOLIS 22 

COLINA DO ESPRAIADO, RESIDENCIAL 1 

CONCEIÇÃO LEITE, JARDIM 2 

CONSOLAÇÃO, JARDIM 3 

CONTINENTAL, PARQUE 3 

DERMÍNIO, JARDIM 15 

DISTRITO INDUSTRIAL 2 

DO ESPRAIADO, CHÁCARAS 1 

DOM PEDRO I, PARQUE 3 

ÉDEN, JARDIM DO 7 

ELDORADO, JARDIM 1 

ELIMAR I, PROL. RECANTO 1 

ELIMAR I, RECANTO 6 

ELIMAR II, RECANTO 1 

ELIMAR III, PROL. RECANTO 1 

ESMERALDAS, PARQUE DAS 6 

ESTAÇÃO 5 

EXPOSIÇÃO, VILA 5 

FLORESTAL, PARQUE 2 

FLÓRIDA, JARDIM 4 

FORMOSA, VILA 5 

FRANCA GARDEN 1 

FRANCA MOTORA 1 
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ANO 2015 - BAIRRO QUANT. 

FRANÇA, VILA 1 

FRANCANO, JARDIM 8 

FRANVILLE, PARQUE 4 

GOSUEN, VILA 2 

GUANABARA, JARDIM 4 

HIGIENÓPOLIS 2 

HORTO, PARQUE DO 4 

IMPERADOR, VILA 7 

INDUSTRIAL, VILA 11 

INTEGRAÇÃO, JARDIM 3 

ISABEL, PARQUE VILA 10 

ITAMBÉ, RECANTO 1 

ITAPUÃ, RESIDENCIAL 1 

JARDIM PLANALTO 1 

JOSÉ DE CARLOS, RESIDENCIAL 2 

JÚLIO D´ELIA, RESIDENCIAL 3 

LEPORACE I, PARQUE VICENTE 22 

LEPORACE II, PARQUE VICENTE 3 

LEPORACE III, PARQUE VICENTE 5 

LÍBANO, JARDIM DO 2 

LIMA, JARDIM 2 

LIMA, PARQUE DOS 7 

LUIZA I, JARDIM 7 

LUIZA II, JARDIM 26 

MARIA ROSA, JARDIM 1 

MARTA, VILA 1 

MARTINS, JARDIM 4 

MEIRELLES, RESIDENCIAL 9 

MILENA, JARDIM 2 

MIRAMONTES, JARDIM 5 

MOEMA, PARQUE 2 

MOLINA, VILA 1 
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ANO 2015 - BAIRRO QUANT. 

MONTEIRO, VILA 1 

MORADA DO SOL, CHÁCARAS 1 

MORADA DO SOL, CONDOMÍNIO 2 

MORADA DO VERDE 3 

MOREIRA JUNIOR, RESIDENCIAL 3 

NICÁCIO, VILA 19 

NOÊMIA, JARDIM 10 

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, VILA 3 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, VILA 2 

NOSSO LAR, RESIDENCIAL 1 

NOVA FRANCA, RESIDENCIAL 9 

NOVO MUNDO, PARQUE 1 

OTÁVIO CILURZO, CDHU 1 

PAINERAS, JARDIM 4 

PALERMO 1 

PALERMO CITY, RESIDENCIAL 1 

PALESTINA, JARDIM 2 

PALMA, JARDIM 10 

PANORAMA, JARDIM 18 

PARAÍSO, RESIDENCIAL 3 

PARATI, JARDIM 1 

PARQUE DO MIRANTE 1 

PAULISTA, JARDIM 13 

PAULISTANO II, JARDIM 67 

PAULISTANO, JARDIM 27 

PAULO ARCHETTI, JARDIM 1 

PEDIGONI, VILA 4 

PERES ELIAS, RESIDENCIAL 2 

PINHAIS, PARQUE DOS 1 

PINHEIROS II, JARDIM 2 

PIRATININGA, JARDIM 2 

PIRATININGA, PARQUE 6 
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ANO 2015 - BAIRRO QUANT. 

PLANALTO, JARDIM 4 

POLO CLUBE 2 

PORTINARI, JARDIM 7 

PRIMAVERA, JARDIM 1 

PRIMO MENEGUETTI, ESPRAIADO 2 

PROGRESSO, PARQUE 16 

PROXIMO UNIFRAN 1 

PULICANO, JARDIM 13 

QUINTA DO BOSQUE, CONDOMINIO 1 

RAYCOS, VILA 9 

REAL, VILA 1 

RECANTO FORTUNA 1 

RECANTO ITAMBÉ 1 

REDENTOR, JARDIM 11 

REZENDE, VILA 13 

RIVIERA, JARDIM 7 

ROSELÂNDIA, JARDIM 5 

SAMELL PARK 6 

SAMELLO I, JARDIM 1 

SAMELLO, JARDIM 1 

SANTA ADÉLIA, PARQUE 2 

SANTA BÁRBARA, JARDIM 88 

SANTA BÁRBARA, PROL. JARDIM 6 

SANTA CRUZ, VILA 15 

SANTA EFIGÊNCIA, JARDIM 5 

SANTA HELENA, VILA 3 

SANTA HILDA, PARQUE 4 

SANTA LUZIA, VILA 2 

SANTA MARIA 2 

SANTA MARIA DO CARMO, VILA 6 

SANTA MARIA, RESIDENCIAL 1 

SANTA MONICA 1 
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ANO 2015 - BAIRRO QUANT. 

SANTA MÔNICA 1 

SANTA RITA, PROL. VILA 14 

SANTA RITA, VILA 2 

SANTA TEREZINHA, PROL. VILA 12 

SANTA TEREZINHA, VILA 17 

SANTANA, JARDIM 1 

SANTO AGOSTINHO 9 

SANTO ANTÔNIO, CHÁCARAS 2 

SANTOS DUMONT, VILA 16 

SÃO DOMINGOS, RESIDENCIAL 3 

SÃO FRANCISCO, JARDIM 4 

SÃO GABRIEL, JARDIM 1 

SÃO JERÔNIMO 1 

SÃO JOAQUIM 11 

SÃO JORGE, PARQUE 5 

SÃO JOSÉ 11 

SÃO LUIZ I, JARDIM 1 

SÃO LUIZ II, JARDIM 3 

SÃO PAULO, CHÁCARAS 1 

SÃO SEBASTIÃO, VILA 11 

SÃO TOMAZ, RESIDENCIAL 5 

SÃO VICENTE, RESIDENCIAL 1 

SCARABUCCI, VILA 19 

SEMINÁRIO, JARDIM 6 

SIMÕES, JARDIM 12 

TEIXEIRA, VILA 1 

TOTOLI, VILA 1 

TRÊS COLINAS, PARQUE 1 

TROPICAL II, JARDIM 7 

TROPICAL, JARDIM 27 

VALE DOS ESQUILOS, CONDOMINIO 3 

VALE VERDE, CHÁCARAS 2 
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ANO 2015 - BAIRRO QUANT. 

VENEZA, JARDIM 2 

VERA CRUZ, JARDIM 10 

VILA NOVA 8 

ZANETTI, RESIDENCIAL 1 

ZELINDA, JARDIM 19 

ZONA RURAL 6 

  

TOTAL 2015 1.589 
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ANO 2016 - BAIRRO QUANT. 

AEROPORTO I, JARDIM 26 

AEROPORTO II, JARDIM 11 

AEROPORTO III, JARDIM 11 

AEROPORTO IV, JARDIM 1 

ALVORADA, JARDIM 3 

ANA DOROTÉIA, CHÁCARAS RESIDENCIAL 2 

ANA DOROTÉIA, RESIDENCIAL 1 

ÂNGELA ROSA, JARDIM 23 

ANGELO GOZZUEM 1 

ANITA, JARDIM 2 

ANTONIO DOS SANTOS, VILA 1 

ANTÔNIO GONZALES, RESIDENCIAL 1 

ANTONIO PETRÁGLIA, JARDIM 2 

APARECIDA, PROL. VILA 3 

APARECIDA, VILA 5 

AVIAÇÃO, JARDIM 4 

BALDASSARI, RESIDENCIAL 2 

BARÃO, JARDIM 4 

BETÂNIA, JARDIM 1 

BOA ESPERANÇA, JARDIM 6 

BOA VISTA, PARQUE 5 

BOMSUCESSO, RESIDENCIAL JARDIM 3 

BRASILÂNDIA, JARDIM 10 

CALIFÓRNIA, JARDIM 3 

CAMBUÍ, JARDIM 4 

CAMPO BELO, RECREIO 8 

CAPITAO HELIODORO, RECANTO 1 

CASTELO, PARQUE DO 3 

CENTENÁRIO, JARDIM 1 

CENTRO 15 

CHAMPAGNAT, VILA 1 

CHICO JÚLIO, VILA 4 
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ANO 2016 - BAIRRO QUANT. 

CIDADE NOVA 7 

CITY PETRÓPOLIS 7 

COLINA DO ESPRAIADO, RESIDENCIAL 1 

CONCEIÇÃO LEITE, JARDIM 2 

CONSOLAÇÃO, JARDIM 2 

DERMÍNIO, JARDIM 10 

DISTRITO INDUSTRIAL 1 

DOM BOSCO 1 

DOM PEDRO I, PARQUE 1 

ÉDEN, JARDIM DO 1 

ELIMAR I, PROL. RECANTO 2 

ELIMAR I, RECANTO 2 

ESMERALDAS, II PARQUE DAS 1 

ESMERALDAS, PARQUE DAS 8 

ESTAÇÃO 1 

EUROPA, VILA 4 

EXPOSIÇÃO, VILA 1 

FLÓRIDA, JARDIM 3 

FORMOSA, VILA 9 

FRANCA GARDEM 2 

FRANCA POLO CLUBE 1 

FRANÇA, VILA 1 

FRANCANO, JARDIM 28 

GOSUEN, VILA 5 

GUANABARA, JARDIM 3 

HÍPICA,VILA 1 

HORTO, PARQUE DO 6 

INDUSTRIAL, VILA 10 

INTEGRAÇÃO, JARDIM 2 

IPANEMA, JARDIM 3 

ISABEL, PARQUE VILA 4 

JOÃO LEITE, PARQUE 1 
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ANO 2016 - BAIRRO QUANT. 

JOSÉ DE CARLOS, RESIDENCIAL 3 

JÚLIO D´ELIA, RESIDENCIAL 5 

LEPORACE I, PARQUE VICENTE 9 

LEPORACE II, PARQUE VICENTE 5 

LIMA, PARQUE DOS 1 

LUIZA I, JARDIM 10 

LUIZA II, JARDIM 3 

MARIA ROSA, JARDIM 2 

MARTA, VILA 2 

MARTINS, JARDIM 5 

MEIRELLES, RESIDENCIAL 6 

MIRAMONTES, JARDIM 1 

MONTEIRO, VILA 1 

NICÁCIO, VILA 1 

NOÊMIA, JARDIM 3 

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, VILA 12 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, VILA 2 

NOVA FRANCA, RESIDENCIAL 1 

OLAVO PINHEIRO, RESIDENCIAL 1 

OURO VERDE, CHÁCARAS 2 

PAINERAS, JARDIM 6 

PALERMO , RESIDENCIAL 1 

PALESTINA II , JARDIM 1 

PALESTINA, JARDIM 2 

PALMA, JARDIM 8 

PALMEIRAS, JARDIM 7 

PANDOLFO, VILA 1 

PANORAMA, JARDIM 1 

PARAÍSO, RESIDENCIAL 1 

PARATI, JARDIM 1 

PARQUE DO MIRANTE 2 

PAULISTA, JARDIM 4 
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ANO 2016 - BAIRRO QUANT. 

PAULISTANO II, JARDIM 2 

PAULISTANO, JARDIM 13 

PEDIGONI, VILA 2 

PEDREIRAS, JARDIM 2 

PERES ELIAS, RESIDENCIAL 2 

PINHAIS, PARQUE DOS 2 

PINHEIROS I, JARDIM 1 

PINHEIROS II, JARDIM 2 

PIRATININGA, PARQUE 1 

PLANALTO, JARDIM 2 

PORTINARI, JARDIM 6 

PRIMAVERA, JARDIM 1 

PRIMO MENEGUETTI, ESPRAIADO 1 

PROGRESSO, PARQUE 4 

PROL. VILA SANTA CRUZ 1 

PULICANO, JARDIM 1 

RAYCOS, VILA 4 

REAL, VILA 1 

REDENTOR, JARDIM 4 

REZENDE, VILA 4 

SAMELLO I, JARDIM 1 

SANTA ADÉLIA, PARQUE 2 

SANTA BÁRBARA, JARDIM 1 

SANTA CRUZ, VILA 14 

SANTA EFIGÊNCIA, JARDIM 3 

SANTA MARIA 1 

SANTA MARIA DO CARMO, VILA 8 

SANTA MARIA, PARQUE RESIDENCIAL 1 

SANTA MARIA, RESIDENCIAL 1 

SANTA MÔNICA 1 

SANTA RITA, PROL. VILA 2 

SANTA RITA, VILA 6 
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ANO 2016 - BAIRRO QUANT. 

SANTA TEREZA, VILA 1 

SANTA TEREZINHA, PROL. VILA 8 

SANTA TEREZINHA, VILA 43 

SANTANA, JARDIM 1 

SANTO AGOSTINHO 1 

SANTO ANTÔNIO, CHÁCARAS 2 

SANTOS DUMONT, VILA 4 

SÃO GABRIEL, JARDIM 2 

SÃO JOAQUIM 6 

SÃO JORGE, PARQUE 12 

SÃO JOSE 1 

SÃO JOSÉ 4 

SÃO LUIZ II, JARDIM 4 

SÃO MIGUEL 1 

SÃO PAULO, CHÁCARAS 2 

SÃO SEBASTIÃO, VILA 4 

SÃO TOMAZ, RESIDENCIAL 2 

SCARABUCCI, VILA 10 

SEMINÁRIO, JARDIM 2 

SIMÕES, JARDIM 1 

TOTOLI, VILA 2 

TROPICAL II, JARDIM 2 

TROPICAL, JARDIM 7 

UNIVERSITÁRIO, PARQUE 1 

VENEZA, JARDIM 1 

VERA CRUZ II, JARDIM 1 

VERA CRUZ, JARDIM 8 

VILA NOVA 2 

ZELINDA, JARDIM 7 

   

TOTAL 2016 651 
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ANEXO B 

ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO NO MUNICÍPIO DE FRANCA-SP  

NOS PERÍODOS ANALISADOS 

 

ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO (em mm) DE FRANCA-SP 

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

2014 129 58 79 142 16 7 55 0 45 61 248 242 

2015 76 239 285 163 86 16 13 0 0 149 285 325 

2016 326 227 307 12 32 61 0 33 5 117 243 173 

MÉDIA 347 219 246 103 45 38 20 15 55 155 242 303 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados da COCAPEC (2017). 
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ANEXO C 

RELAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FRANCA-SP 

ESCOLA BAIRRO 
ADALGISA DE SÃO JOSÉ GUALTIERI PARQUE PROGRESSO 
ADELINA PASQUINO CASSIS PROFA JARDIM EDEN 
ADELMO FRANCISCO DA SILVA RESIDENCIAL S. DOMINGOS 
AGOSTINHO LIMA DE VILHENA PROF JARDIM NOEMIA 
AMALIA PIMENTEL PROFA JARDIM FRANCANO 
ANA MARIA JUNQUEIRA PROFA VILA RAYCOS 
ANGELO GOSUEN PROF JARDIM BRASILANDIA 
ANGELO SCARABUCCI VILA SCARABUCCI 
ANTONIO FACHADA PROF PQUE VICENTE LEPORACE I 
ASSUERO QUADRI PRESTES DR PROF JARDIM LUIZA II 
BARÃO DE FRANCA VL S DUMONT 
BENEDITO EUFRASIO M. VIEIRA PROF SANTO AGOSTINHO 
CAETANO PETRAGLIA CIDADE NOVA 
CARMEM MUNHOZ COELHO PROFA JARDIM BOA ESPERANCA 
CARMEM NOGUEIRA NICACIO PROFA JARDIM BOA ESPERANCA 
CEL JTO A EE ADELMO FRCO DA SILVA RESIDENCIAL S. DOMINGOS 
CEL JTO A EE ANA MARIA JUNQUEIRA VILA RAYCOS 
CEL JTO A EE ANGELO GOSUEN PROF JARDIM BRASILANDIA 
CEL JTO A EE ANTONIO FACHADA PROF PQUE VICENTE LEPORACE I 
CEL JTO A EE CARMEM M. COELHO PROFA JARDIM BOA ESPERANCA 
CEL JTO A EE PEDRO N. ROCHA PROF VILA EUROPA 
CEL JTO A EE TORQUATO CALEIRO CENTRO 
CELSO TOLEDO PROF JARDIM MARIA ROSA 
DANTE GUEDINE FILHO PROF PROLONG. VILA INDUSTRIAL 
DAVID CARNEIRO EWBANK VILA SANTOS DUMONT 
EVARISTO FABRICIO PROF PROLONG. JD AEROPORTO 
FRANCISCO MARTINS CORONEL CENTRO 
HELENA CURY DE TACCA PROFA JARDIM TROPICAL II 
HELIO PALERMO PROF VILA REZENDE 
HOMERO ALVES CENTRO 
IOLANDA RIBEIRO NOVAIS PROFA SANTA RITA 
ISRAEL NICEUS MOREIRA PROF JARDIM SANTA EFIGENIA 
JERONIMO BARBOSA SANDOVAL VILA NICACIO 
JOAO MARCIANO DE ALMEIDA DR VILA APARECIDA 
JOSE CARLOS DONADELI PANICE PROF JARDIM PANORAMA 
JOSE DOS REIS MIRANDA FILHO PROF VILA STA MARIA DO CARMO 
JOSE PINHEIRO DE LACERDA CAPITAO RESIDENCIAL BALDASSARI 
JOSE RICARDO PUCCI PROF JARDIM PINHEIROS I 
JOSEPHINA ZINNI ALMADA PROFA SAO JOAQUIM 
JULIO CESAR D ELIA PROF JARDIM ALVORADA 
LAURA DE MELLO FRANCO PROFA JARDIM REDENTOR 
LINA PICCHIONI ROCHA PROFA JD DR ANTONIO PETRAGLIA 
LIZETE PAULINO TEIXEIRA PROFA VILA SANTA TEREZINHA 
LUCIA GISSI CERASO PROFA JARDIM NOEMIA 
LUIZ PARIDE SINELLI PROF JARDIM MARTINS 
LYDIA ROCHA ALVES PROFA JARDIM SANTA BARBARA 
M. CINTRA NUNES ROCHA PR. D. BRANCA JARDIM CAMBUI 
M. DO CARMO SILVA FERREIRA PR. D. NENZINHA JARDIM SIMOES 
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MARIA PIA SILVA CASTRO PROFA PARQUE DO HORTO 
MARIO D ELIA JARDIM CONSOLACAO 
MICHEL HABER PROF JARDIM PAULISTANO 
NADEIDE DE LOURDES O. SCARABUCCI PROFA JARDIM MARILIA 
ODETTE BUENO RIBEIRO PROFA RESID. MOREIRA JUNIOR 
ORLIK LUZ DR CITY PETROPOLIS 
OTAVIO MARTINS DE SOUZA PROF VILA CHICO JULIO 
PEDRO NUNES ROCHA PROF VILA EUROPA 
PROFA STELLA DA MATTA AMBROSIO JARDIM PULICANO 
ROBERTO SCARABUCI PROF RESID. ANA DOROTHEA 
SÉRGIO LEÇA TEIXEIRA PROF JARDIM AEROPORTO III 
SUDARIO FERREIRA PROF PQUE VICENTE LEPORACE II 
SUELY MACHADO DA SILVA PROFA JARDIM BRASILANDIA 
SUZANA RIBEIRO SANDOVAL PROFA VILA CHICO JULIO 
TORQUATO CALEIRO CENTRO 
VICENTE MINICUCCI PROF RECANTO ELIMAR 
Fonte: Secretaria da Educação  Governo Estado de São Paulo (2017) 

*Existem 64 escolas no município  as da presente lista encontram-se, todas, na   
zona urbana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


