
A cidade de Pureza, RN, localiza-se a 
66 km de distância da capital do 
estado, Natal, cuja população é 
estimada em 9.568 habitantes. 
Desses, 35,6% residem na zona 
urbana, cenário de elevados índices 
de arboviroses como dengue, 
chikungunya e zika, transmitidas pelo 
vetor Aedes aegypti (Diptera: 
Culicidae). //
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Dos resultados obtidos, 91,84% dos entrevistados relataram já ter 
ouvido falar sobre A. aegypti; destes, 71,66% relataram alguma 
arbovirose transmitida pelo vetor, mas 28,34% não souberam 
informar onde ele se desenvolve. Quando questionados sobre as 
responsabilidades da prevenção das arboviroses, 15,12% relataram 
que eram do poder público, 51,84% afirmaram que cabiam à 
população e 43,2% relataram que é dever de ambos. 98,28% foi o 
índice de vítimas das arboviroses causadas por A. aegypti relatado. 
Em relação às medidas preventivas contra a proliferação do vetor, 
76,7% declararam não deixar água parada. Porém, quando seus 
domicílios foram analisados, 72,66% apresentaram ambientes 
propícios para sua proliferação, com larvas e pupas em 27,38% 
deles.

METODOLOGIA

Esse município sofre influência direta do abastecimento irregular de 
água, principalmente em bairros periféricos como Nova Descoberta, 
onde a precariedade do abastecimento encoraja à população a 
armazená-la, proporcionando um ambiente adequado para propagação 
do vetor por disponibilizar criadouros com água limpa. Os 
pesquisadores do IMT têm desenvolvido um trabalho de educação junto 
às crianças e promovido a sensibilização da população do Bairro 
quanto ao seu papel no controle do A. aegypti.

RESULTADOS

CONCLUSÃO

Apesar de existir conhecimento sobre A. aegypti e suas manifestações, ainda 
há necessidade de intensificar intervenções junto à população, no que se refere 
ao armazenamento de água e percepção do ciclo de vida do mosquito, pois os 
moradores sondados não conseguiam entender as larvas e pupas como futuros 
mosquitos promotores de arboviroses. Assim, fica evidente a necessidade de 
conscientização dos moradores de Nova Descoberta quanto ao 
armazenamento de água de forma adequada e a assimilação dos estágios de 
vida de A. aegypti, para evitar futuros surtos de arboviroses no local. Nossas 
observações também reforçam que é necessário que essa  sensibilização seja 
continuada para que a população não abandone as atitudes e medidas 
necessárias para combate a proliferação do vetor. Um bom aliado nesse 
trabalho é o agente de endemias e agente de saúde local, que precisa ter sua 
função valorizada e reconhecida pela população. 
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 Gráfico 1- O que você faz para evitar o mosquito da dengue.

OBJETIVO

Analisar o conhecimento da população de Nova Descoberta quanto 
ao desenvolvimento de A. aegypti e quanto a suas atitudes e 
medidas para evitar a proliferação do vetor. 

Os dados foram coletados coletados mediante a aplicação de 
questionários semiestruturados contendo 31 questões objetivas, que 
funcionaram como um guia para entrevistar 109 famílias . os dados 
da análise foram analisados no Excel.

INTRODUÇÃO RESULTADOS

APOIO: 

Gráfico 2 – Ocorrência de 
arboviroses no domicílio.

Gráfico 3 – Ocorrência de 
criadouras no  domicílio.
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