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OBJETIVOS

Analisar o conhecimento prévio, em relação

à prevenção da proliferação do mosquito,

de moradores de um bairro com alto índice

de casas com foco positivo, em uma cidade

na região norte do estado do Ceará.

A dengue é uma arbovirose transmitida pelo

mosquito hematófago Aedes aegypti, em

circulação no Brasil desde o século XX.

Através de estudos foi possível descobrir os

hábitos do mosquito, sendo esses: urbano,

doméstico e diurno. Apesar de a circulação

do vírus já estar estabelecida no Brasil há

alguns anos, ainda temos surtos

esporádicos no país.

INTRODUÇÃO

Após a análise dos dados coletados, foi possível

perceber que a população do bairro em que foi aplicado

o questionário tem as noções básicas em relação ao

mosquito Aedes aegypti e à prevenção acerca de sua

proliferação. Além disso, ficou evidenciado a

importância dos profissionais da estratégia de saúde da

família, em relação a disseminação das informações a

esse respeito. Mesmo que a análise dos questionários

tenha mostrado um bom conhecimento da população

em relação ao mosquito transmissor da dengue e à

necessidade de prevenir sua proliferação, o aumento da

quantidade de focos positivos evidencia que a

continuidade de ações de conscientização é

fundamental.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
A amostra consistiu em 13 pessoas,

frequentadoras do posto de saúde do

bairro, de idades variadas, sendo a mais

nova com 33 e a mais velha com 98,

participantes de uma roda de conversa

sobre o tema. A partir dos dados coletados,

observou-se que a maioria das pessoas

eram do sexo feminino (76,9%). Todos

responderam que sabiam como prevenir a

dengue e mais da metade (53,8%) das

pessoas disseram que as informações

sobre prevenção foram adquiridas através

dos agentes de saúde e dos agentes de

endemias do bairro onde moram.
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ANÁLISE DO CONHECIMENTO PRÉVIO DA POPULAÇÃO SOBRE O MOSQUITO AEDES AEGYPTI 
EM REGIÃO COM AUMENTO DE FOCOS POSITIVOS.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal,

observacional e individuado, realizado

através da aplicação de um questionário.
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RESULTADOS

Apenas 7,7% dos participantes responderam que não

realizam ações de prevenção em seus domicílios. Ao

serem questionados sobre a forma mais simples de se

prevenir a dengue, todos os participantes citaram ações

relacionadas com a diminuição de locais de

reservatórios e acúmulo de água parada. Em relação à

transmissão da dengue, 76,9% respondeu que o

mosquito transmissor é o Aedes aegypti e os demais

não souberam responder. Ao serem perguntados se a

dengue, a Zika e a Chikungunya são transmitidas pelo

mesmo agente, a maioria (69,2%) respondeu

afirmativamente.


