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Introdução: A saúde pública tem passado por diversas modificações desde a
Constituição da República a implantação do Sistema Único de Saúde em 1990. Para
superação de um modelo de saúde mecanicista é preciso o envolvimento da
comunidade em ações de promoção da saúde. Com a participação da comunidade, as
ações de Educação em Saúde têm mais condição de buscar o estudo mais complexo
dos determinantes do processo de saúde-doença e compreender as necessidades vividas
pelas pessoas. As ações de Educação em Saúde devem manter um diálogo horizontal
com a população, valorizar o saber popular e incentivar a busca de autonomia. 
Objetivo: Propor uma metodologia de intervenção dialógica contrapondo frente ao
processo educativo tradicional e perceber, entre as metodologias testadas, qual é mais
eficiente para promoção da saúde e mais condizente com os princípios do SUS,
visando contribuir com as práticas de educação do serviço público de saúde.
Metodologia: A pesquisa experimental foi realizada em onze escolas públicas do
município de Coronel Fabriciano/MG, onde foram formados grupos de 10 a 20
estudantes. Nove escolas participaram do projeto de Educação em Saúde dialógica
(escolas experimentais) através de um processo envolvendo quatro etapas: diagnóstico,
plano de ação, execução e avaliação. Duas escolas funcionaram como grupos controle
e participaram de duas etapas: aplicação de questionário inicial seguido de palestra e
aplicação de questionário final. Foi feita análise quantitativa através do software Systat
versão 8.0 ® e qualitativa cujo impacto se traduziu em termos de resolução dos
encaminhamentos propostos e mudanças de comportamento. Resultados: O conceito
médio inicial nas escolas experimentais foi 0,64 ± 0,02 ficando próximo à nota de
corte (0,60). Com o desenvolvimento das atividades, o conceito médio final subiu
significativamente para 0,86 ± 0,01 (t = 12.153; df = 664; P < 0,001; n=128). Nas
escolas controle não houve aquisição de conhecimento (conceito médio de 0,74 ± 0,02
para 0,78 ± 0,02) (t = 1.454; df = 230; P = 0,147).
Os resultados apontam que o método dialógico promoveu um ambiente mais propício
ao aprendizado e ao envolvimento dos grupos de estudantes em ações de combate à
dengue e promoção da saúde. As intervenções realizadas por estes grupos de
estudantes produziram contexto para modificação da demanda, apresentando
resultados significativos, como a diminuição dos entulhos e lixos nas escolas,
disseminação de informações, aceitabilidade dos demais estudantes e comunidade nas
atividades propostas, mobilização dos educadores e mudanças no ambiente domiciliar.
 Já nas escolas que participaram dos grupos controle deste estudo, uma posição
verticalizada foi adotada desde o início pelos pesquisadores. As ações não implicaram
em obtenção de mais informações sobre a dengue, e poucas foram as ações
direcionadas no combate à doença. As variáveis não foram suficientes para provocar
mudanças de comportamento. Conclusão: Conclui-se que a aquisição de conhecimento
pode variar segundo o método de intervenção, mas por si só não implica em resultados
significativos no combate e prevenção de doenças ou promoção da saúde, mas em
conjunto com a contextualização, garante a participação efetiva, aumentando as
chances de mudanças no comportamento. 
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