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RESUMO 
A dengue é uma doença febril aguda causada por um vírus de RNA, considerada 
atualmente como a arbovirose que mais acomete o ser humano. Tal infecção possui 
cinco sorotipos identificados, (DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4, DENV-5), 
dividida pelo fator de risco, em Dengue Clássica (DC) e em casos mais graves: 
Febre Hemorrágica de Dengue (FH), porém até outubro de 2013 eram apenas 
quatro sorotipos identificados. A prática de combate a esta doença se dá 
essencialmente no controle do vetor, pois não existe uma vacina especifica. O 
objetivo deste trabalho foi realizar um inquérito epidemiológico com alunos de uma 
escola estadual, sobre o conhecimento geral da doença e de práticas de combate a 
esta. Para tal utilizou-se a aplicação de um questionário estruturado a estudantes de 
turmas do ensino médio e fundamental de uma escola estadual localizada no 
município de Carlinda, norte de Mato Grosso. Um total de 107 alunos responderam o 
questionário, sendo a maioria com 16 anos de idade (32,71%) e do sexo feminino 
(64,48%). A maior parte dos estudantes entrevistados, demonstrou um 
conhecimento básico sobre a doença. Entretanto, houve dados que fugiram 
completamente do enquadramento da doença. Apesar de muito do conhecimento 
dos estudantes, ser adequado sobre a dengue e suas formas de combate, respostas 
muito simplistas e até mesmo fora do contexto de combate à dengue, foram obtidas, 
o que teoricamente resulta em uma condição favorável a proliferação do mosquito, e 
em consequente uma maior probabilidade da ocorrência da doença. 
PALAVRAS-CHAVE:  Aedes aegypti, prevenção, saúde coletiva. 
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GENERAL KNOWLEDGE AND ATTITUDES PRACTICAL FIGHTING DENGUE OF 
STUDENTS OF A SCHOOL OF ESTATUAL CARLINDA-MT 

 
ABSTRACT 

Dengue is an acute febrile disease caused by an RNA virus, currently regarded as 
the arbovirus that affects more humans. This infection has five serotypes identified, 
(DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4 and DENV-5), divided by risk factor, in 
Classical Dengue (DC) and in more severe cases: Dengue Hemorrhagic Fever (FH), 
however until October 2013 were only four serotypes identified. The practice of 
fighting this disease occurs mainly in vector control, because there is no specific 
vaccine for it. The aim of this study was an epidemiological survey with students from 
a public school on the general knowledge of the disease and to combat this practice. 
For this, we used the application of a structured questionnaire to high school classes 
of students and fundamental to a public school located in the city of Carlinda, 
northern Mato Grosso. A total of 107 students answered the questionnaire, most of 
them 16 years old (32.71%) and female (64.48%). Most of the students interviewed 
demonstrated a basic understanding of the disease. However, data that was 
completely escaped from the framework of the disease such as the disease is 
caused by mosquito "H1N1". Although much of the knowledge of students, be 
appropriate about dengue and its forms of combat, very simplistic answers and even 
outside the context of combat dengue, were obtained, which theoretically results in a 
favorable condition the proliferation of mosquitoes, and resulting in a higher 
probability of occurrence of the disease. 
KEYWORDS: Aedes aegypti, prevention, Public Health. 
 

INTRODUÇÃO 
A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus ácido 

ribonucleico (RNA), de filamento único e envelopado, do gênero Flavivírus, família 
Flaviviridae com quatro sorotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4) identificados 
até meados de 2002 (WESTAWAY & BLOCK 1997; FUNASA 2002, SILVEIRA et al., 
2015), e recentemente, foi identificado um novo sorotipo (DENV-5) (MUSTAFA et al., 
2015). 

O quinto sorotipo desta doença foi anunciado apenas em outubro de 2013. 
Porém, foi isolado de um fazendeiro hospitalizado em Borneo, Sarawak na Malásia 
durante uma rede de vigilância instituída pela virologista Jane Cardosa, no ano de 
2007. Entretanto, somente foi caracterizado como um novo vírus após ser feito o 
sequenciamento de todo seu genoma pelo virologista Nikos Vasilakis e observada a 
indução de anticorpos diferentes aos elucidados para os outros sorotipos em 
humanos e macacos (NORMILE, 2013). 

 Esta doença é a arbovirose (virose transmitida ao homem por meio de 
artrópodes) que mais acomete o homem, sendo considerada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), um problema de saúde pública em que o mosquito Aedes 
aegypti (LINNAEUS, 1762) é o principal vetor da doença, devido a notável 
distribuição. Porém na Ásia o Aedes albopictus (SKUSE, 1894) é responsável por 
muitos casos desta arbovirose (FUNASA, 2002, POLONI, 2013). 

A dengue é sazonal, ocorrendo principalmente em períodos quentes e de alta 
umidade, devido a estes fatores favorecerem a proliferação do mosquito vetor. Há 
ainda o agravante das condições de infraestrutura e o estilo de vida da população, 
que gera um habitat perfeito para o mosquito, (BARRETO & TEIXEIRA, 2008; DIAS 
et al., 2010; PASTORIZA & SILVA, 2014). Dois quintos da população mundial estão 
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expostos a contrair esta doença que atinge mais de 100 países. Boa parte da 
população em uma epidemia pode apresentar a forma grave da virose, atingindo 
uma totalidade de até 20% ou mais, de mortalidade ao ano (FUNASA 2002; MACIEL 
et al., 2008; SIQUEIRA 2012). 

Os sintomas da dengue tradicional são: Febre alta, mialgia intensa, dores 
oculares, cefaléia, náuseas, vômitos, aversão aos alimentos, dor de cabeça, fadiga 
mental, desidratação (causada pela alta temperatura interna), diarreia, dores 
intensas no abdômen, eritema (aparecimento de erupções avermelhadas na pele), e 
prurido por todo o corpo. Estes sintomas são acrescidos aos sintomas apresentados 
nos casos mais graves, quando ocorre a dengue hemorrágica (COSTA & FERREIRA 
2002; FUNASA 2002; SIQUEIRA 2012). Os sintomas da dengue hemorrágica (ou 
Febre Hemorrágica da Dengue – FHD) são: pequenas manchas vermelhas ou 
purpúreas (petéquias), hipotensão, pulso fino, extremidades frias, sudorese, 
taquicardia e, palidez cutânea. Há também hemorragia através da gengiva 
(gengivorragia), nasal (epistaxe), digestiva (estomago e intestino), e conjuntival 
(através da mucosa ocular ou conjuntiva) (COSTA & FERREIRA, 2002). 

No Brasil, a primeira epidemia de dengue foi documentada de forma 
laboratorial e clínica na década de 80 em Roraima. Em 2002, 700.000 casos foram 
detectados, número este que oscilou de um breve decréscimo até novamente sofrer 
um aumento em julho de 2010, quando foram detectados 789.055 casos de suspeita 
de dengue no país (DIAS et al., 2010). O Brasil ocupa a posição de país mais 
afetado por esta arbovirose nas américas, com representação de 70% dos casos 
notificados (MACIEL et al., 2008). 

De acordo com SANTOS et al., (2011), a dengue é endêmica no Brasil, e a 
mesma tem sido combatida segundo as normas do Plano Diretor de Erradicação do 
Aedes aegypti (LINNAEUS, 1762), de 1997, pelos municípios. Tal situação de 
combate ao vetor é orientada pelo Programa Nacional de Controle da Dengue 
(PNCD). Mas não são incorporadas a esse programa as diferenças culturais, 
econômicas, sociais, o que o torna muito conservador. Segundo WINCH et al., 
(1991), as campanhas de divulgação em massa são importantes num processo de 
conscientização da população, assim como, a divulgação entre a comunidade 
escolar. 

O combate à dengue tem se tornado um incomodo, segundo nota de 
RODRÍGUEZ-MORALES & PANIZ-MONDOLFI (2015), pois esta tem se propagado 
ao logo de todos os cantos dos trópicos e vem infectando cerca de 390 milhões de 
indivíduos, restando como alternativa aos países endêmicos apenas medidas de 
controle de vetores. O presente trabalho objetivou realizar um inquérito quanto ao 
conhecimento de alunos do ensino fundamental e médio em uma escola localizada 
na zona urbana do Município de Carlinda - MT, sobre a dengue e atitudes práticas 
de combate a mesma. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 
O presente trabalho foi realizado em Carlinda, município situado no extremo 

norte do estado de Mato Grosso (MT). Carlinda está inserida no Território Portal da 
Amazônia, com superfície territorial de 2.393,024 km2 e cerca de 750 km da capital 
do estado - Cuiabá (RADAM BRASIL 1980; UMETSU et al., 2012, IBGE 2014). 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Carlinda 
tem uma população estimada em 10.493 habitantes (IBGE 2014).   
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Possui clima tropical, quente e úmido (Am) conforme Koppen, com precipitação 
média anual de 2.750 mm com intensidade máxima nos primeiros meses do ano 
(janeiro a março) e com estação seca de três a cinco meses bem definidas 
(FERREIRA 1997; ZAPPI et al., 2011; ALVARES et al., 2013). A temperatura anual 
fica em torno de 20° a 38°C, com média de 26°C (RAD AM BRASIL 1980). 

O estudo foi realizado em uma Unidade de Ensino do Sistema Estadual de 
Educação (SEDUC), com estudantes do ensino fundamental (9° ano) e médio. A 
escola selecionada foi a Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves (E.E.T.A.N), 
localiza-se no perímetro urbano e possui Ensino de Alfabetização, Fundamental, 
Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), além do projeto Mais Educação do 
Governo Federal em sua grade curricular. 

 
Coleta de dados 

Este estudo consistiu em uma pesquisa epidemiológica de caráter descritivo-
exploratório com delineamento transversal, em que o público-alvo foi composto por 
107 discentes do Ensino fundamental (9º ano) e médio, no mês de junho de 2013. 
Para a obtenção de dados, utilizou-se como instrumento para a coleta de dados, um 
questionário estruturado, autoaplicável e anônimo com 19 questões abertas e 
fechadas de uma ou múltipla escolha, no qual abordavam temas sobre: (1) Perfil 
sociodemográficos, (2) Conhecimento sobre a dengue e (3) Atitudes práticas de 
combate e prevenção à doença. 

A escola foi feita a solicitação de autorização para a realização desta pesquisa 
mediante a um oficio expedido pela coordenação do curso de Ciências Biológicas da 
UNEMAT campus de Alta Floresta – MT. Aos entrevistados foram esclarecidos os 
objetivos, procedimentos, riscos, benefícios da pesquisa, deixando o aluno livre para 
decidir sobre sua participação na pesquisa. 

 
Análise de dados 

Os dados obtidos foram analisados de forma quantitativa e qualitativa com o 
auxílio do programa Microsoft Office Excel. Os dados quantitativos foram analisados 
por meio de estatística descritiva, sendo expressos por frequência relativa (Fr), 
frequência absoluta (Fa) e média. Os dados qualitativos foram organizados 
conforme o grau de proximidade das respostas (Ex. Sintomas da dengue: A1- Dores 
de cabeça; A2- Dor muscular; B1 – Fraqueza; B2 - Cansaço), onde nesse caso A- 
refere-se a dores, e B- a estado de ânimo. 

Durante a análise dos dados obtidos, as perguntas às quais o educando 
preferiu não responder ou não soube, o discente não compôs a população amostral 
da respectiva pergunta. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dados Sócio Demográficos 
  Foram entrevistados 107 estudantes, que apresentaram idade entre 13 a 21 
anos com média de 15,91 ± 1,41 anos, sendo que a faixa etária predominante foi de 
16 a 18 anos (68,69%). Dentre os indivíduos que participaram da pesquisa, o gênero 
feminino teve maior representatividade com 64,49%, a maioria dos entrevistados 
eram solteiros (95,28%), e possuíam de 3 a 4 pessoas (53,34%) residentes em suas 
casas (Tabela 1). 
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TABELA 1. Frequência relativa (Fr) da distribuição dos entrevistados quanto às 
variáveis sociodemográficas 

Variável Fr (%)  
Faixa etária   
13-15 anos 30,30% 
16-18 anos 68,69% 
19-21 anos 1,01% 
Gênero   
Masculino 35,51% 
Feminino 64,49% 
Estado Civil   
Solteiro 95,28% 
Casado 2,83% 
Amasiado 1,89% 
Moradores em casa   
Sozinho 0,95% 
1 a 2 pessoas 24,76% 
3 a 4 pessoas 53,34% 
5 a 6 pessoas 20,00% 
7 a 8 pessoas 0,95% 
 
Conhecimento sobre a Dengue 

Em relação ao conhecimento que os discentes possuem sobre a dengue, a 
maioria dos entrevistados informaram que já ouviram informações pertinentes sobre 
a dengue tradicional (99,07%) e dengue hemorrágica (96,23%). O resultado acima 
corrobora com o de SOUZA et al. (2012), que realizaram um estudo com moradores 
em Pedro Canário (ES), no qual 99% dos entrevistados já receberam informações 
sobre a dengue. 

Quando questionados sobre o que é a dengue, os alunos fizeram as seguintes 
afirmativas: A1- Uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti (47,47%), A2- 
É Uma doença (18,18%), B1- É um mosquito (6,06%), C1- Um vírus presente em 
locais com água parada (6,06%), A5- Doença prejudicial à saúde (6,06%), A4- 
Doença transmitida por um mosquito que pode levar à morte se não tratada (5,05%), 
C2- Aedes aegypti (4,04%), A3- Uma virose transmitida por um inseto (2,02%), B2- 
Um Parasita (1,01%), A6- Um tipo de gripe causada por um mosquito e que pode 
levar a morte (2,02%), A7- Doença causada pelo mosquito H1N1 (2,02%). 

A maioria dos entrevistados (47,47%), sabem de fato que a dengue é uma 
doença causada pelo vírus Aedes aegypti (Linnaeus, 1762), sendo atualmente a 
mais importante arbovirose que afeta o humano, e constitui-se em um sério 
problema de saúde pública no mundo (POLONI, 2013). 

Os sintomas da dengue (tradicional e hemorrágica) citados pelos alunos estão 
expressos no quadro a seguir (Tabela 2). 
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TABELA 2.   Frequência absoluta (Fa) e Frequência relativa (Fr) das respostas 
dadas pelos entrevistados quando perguntados sobre os sintomas 
causados pela dengue, A- Dores; B- Estado de ânimo; C- 
Consequências de A e B; D- Febre, E- Consequência de D; G- não 
soube. 

SINTOMAS FA FR % 
A 1 - Dor de cabeça 79 21,18 
A 2 - Dores no corpo 66 17,69 
C 1 – Vômito 32 8,58 
A 3 - Dor retro-orbital 31 8,31 
C 2 - Manchas vermelhas na pele 13 3,49 
B 1 - Mal-estar 9 2,41 
E 1 – Diarreia 9 2,41 
A 4 - Dor nas articulações 7 1,877 
A 5 – Dores 2 0,536 
A 6 - Dor no Pescoço 1 0,268 
A 7 - Dor na Panturrilha 1 0,268 
A 8 - Dores Musculares 1 0,268 
B 2 – Náuseas 6 1,61 
B 3 – Fraqueza 4 1,072 
B 4 – Enjoo 4 1,072 
B 5 – Cansaço 2 0,536 
B 6 – Moleza 3 0,804 
B 7 - Falta de Apetite 2 0,536 
C 1 - Perca de Peso 1 0,268 
C 2 – Calafrio 1 0,268 
C 3 – Coceira no corpo 2 0,536 
C 4 – Coceira nos olhos 1 0,268 
G – Não sabe 1 0,268 
D 1 – Febre 94 25,20 
C 5 – Olhos vermelhos 1 0,268 
Não informou 1  
TOTAL 373 100 

 
Quando questionados quanto à forma de transmissão da dengue, 86,17% 

(81/94) responderam que ocorre a partir da picada de mosquito, 11,71% (11/94) 
afirmaram que seria a partir de água parada, 1,06% (1/94) devido à falta de cuidado 
em casa e 1,06% (1/94) pelo uso de material não esterilizado. Nesta questão 13 
entrevistados, (cerca de 12,15% do total de entrevistados) não souberam ou 
preferiram não responder. Esses resultados são compatíveis com a literatura, onde 
todos os sintomas citados pelos entrevistados são encontrados. O sintoma dor de 
cabeça e no corpo apresenta dominância de citações por parte dos entrevistados 
(SOUZA et al., 2012). 

Na pesquisa realizada por CLARO et al., (2004), foi constatada uma alta taxa 
de respostas corretas quanto aos sintomas da dengue. Entretanto, os sintomas mais 
citados foram os relacionados à dengue clássica, o que também foi obtido pelo 
presente estudo, já que os sintomas explícitos da Febre hemorrágica de Dengue 
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(FHD), A5 (3,49%) e F (0,268%) (QUADRO 2), foram citados com menor 
relatividade. Este fato pode ser explicado pela menor incidência de FHD, e pela 
presença menos frequente nas mensagens informativas (CLARO et al., 2004). 

De acordo com os estudantes o mosquito transmissor da dengue, o Aedes 
aegypti é criado: em locais de água parada (pneus com água, em tampinhas/ 
tampas viradas para cima, caixas d’água, vasos de planta, somente em água, em 
qualquer recipiente com água parada, em reservatórios de água expostos, água 
parada no quintal, garrafas com água) (92,30%); esgoto (0,77%); água limpa 
(0,77%); água maltratada (0,77%); lixo (2,31%); plantas (1,54%); lugares 
malcuidados (1.54%). Nesta questão oito entrevistados não responderam. 
 A disseminação da dengue se relaciona as condições de infraestrutura 
condicionadas pela urbanização, e pelas atitudes dos moradores (FERNANDES et 
al., 2013). Com base na afirmação anterior, é possível concluir que os alunos, têm 
um conhecimento adequado sobre a forma de transmissão da dengue, já que 
grande parte das respostas está de acordo com a literatura, no entanto, deve se 
atentar ao número de entrevistados que não souberam ou não quiseram responder e 
aos que responderam que a forma de transmissão da dengue se dá a partir de 
material não esterilizado, o que foge completamente do assunto. As formas que os 
entrevistados adquiriram informações sobre a dengue foram principalmente por meio 
da escola (25,14%), palestras (16%), televisão (14,86%), e agente comunitário 
(8,57%) (FIGURA 01).  

 
FIGURA 1:  Frequência relativa das fontes de informação sobre a dengue 

citadas pelos entrevistados. 
 

A escola tem uma função importante de formar indivíduos, e a mesma deve 
trabalhar estes temas pela interdisciplinaridade, convidando profissionais da saúde a 
conversar com alunos. No entanto, observa-se na literatura que a população obtém 
informações principalmente pela televisão e agentes comunitários (SANTOS et al., 
2011; STEFFLER et al., 2011; GONÇALVES et al., 2012; SANTOS et al., 2012; 
SOUZA et al., 2012). 

De acordo com os entrevistados 74,53% (79/106) declararam que alguém de 
sua casa já adquiriu dengue, sendo que 77% (77/100) procurou ou procuraria 
tratamento para esta doença, que foi ou seria realizada no hospital, segundo 36,47% 
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(31/85); no posto de saúde – PSF, segundo 29,41% (25/85), no 
araminho/bioenergético, segundo 17,75% (15/85); na farmácia, segundo 4,71% 
(4/85); em casa através de tratamento caseiro, segundo 3,53% (3/85) – (Tabela 3).   

 
TABELA 3.  Frequência absoluta (Fa) e Frequência (Fr) quanto aos retornos frente à 

questão onde procurou ou procuraria tratamento se já esteve ou se 
futuramente estivesse com dengue, A- Tratamento médico 
especializado; B- Tratamento caseiro; C- Sem tratamento; D- Outro. 

ONDE PROCUROU TRATAMENTO OU PROCURARIA TRATAMENTO?  FA FR % 
A1- No hospital 31 36,47 
D1- No Araminho/Bioenergético (Fitoterápicos) 15 17,65 
A2- No PSF 25 29,41 
A3- Na farmácia 4 4,71 
A4- Na Unidade de Saúde 3 3,53 
B1- Realiza tratamento caseiro sem indicação de profissional 3 3,53 
C1- Não procurou ou procuraria 4 4,71 
Não informou 25  
TOTAL  85 100 

 
A maioria dos entrevistados, caso estivessem ou se já estiveram, procurou ou 

procuraria tratamento médico específico – 74,12% (63/85) - (Tabela 3), porém vale 
salientar que 3,53% (3/85) - (Tabela 3) realizaram ou realizariam automedicação que 
pode piorar o quadro da doença, uma vez que existe contraindicação de alguns 
princípios ativos em casos de FHD. Corroborando com GONÇALVES et al., (2012) 
que citam que quando há uma suspeita de dengue, deve-se evitar a automedicação, 
procurar tratamento médico para diagnosticar a doença e verificar as ações corretas 
para a cura da mesma. 

 
Atitude Prática no Combate à Dengue 

Nesse tópico, os alunos foram questionados quanto às atitudes que tomam ou 
deveriam tomar para evitar que o mosquito da dengue se prolifere. Com relação a 
água parada em pratos debaixo de vasos de plantas, 80,19% (85/106) citaram que 
deve-se colocar areia para impedir o acúmulo de água, 0,94% (1/106) disseram que 
virar de cabeça para baixo, trocar a água e somente cuidar é o suficiente, e 16,98% 
(18/106) afirmaram: não deixar água parada e/ou colocar areia (FIGURA 2). 

Tais resultados corroboram com a análise feita por SANTOS et al., (2011), a 
maioria dos entrevistados responderam “cuidado e/ou evitar água parada e colocar 
areia” como as ações fundamentais no combate ao vetor da dengue. Tais medidas 
são encontradas na literatura como essenciais já que não há uma vacina para a 
doença, que tem como principal forma de prevenção o controle do mosquito 
transmissor. O cultivo de plantas em vasos com água deve ser evitado, o que 
mantém um ambiente livre de criadouros do mosquito (BARRETO & TEIXEIRA, 
2008) 
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FIGURA 2. Frequência absoluta (fa) e frequência relativa (fr) das respostas frente à 

questão de como evitar que o mosquito da dengue se crie em pratos 
debaixo de vasos de plantas. 

 
Também foi questionado o que fazer para evitar que o mosquito da dengue se 

crie em pneus, e as alternativas mais significantemente citadas foram: os pneus, não 
mais utilizados, devem ser colocados em locais abrigados da chuva (44,86%) e 
serem virados de forma a não acumular água (21,50%). As demais opções citadas 
pelos entrevistados foram: jogar fora a água acumulada (15,89%); furar os pneus ou 
colocá-los em locais secos (5,61%); colocar areia (4,67%); mantê-los sempre 
cobertos (3,74%); mandar para reciclagem (1,87%); queimar (0,93%); passar 
veneno (0,93%). 

Em relação ao que se deve fazer para evitar que o mosquito da dengue se 
crie nas caixas d'água, barris e tambores, os entrevistados citaram que: os mesmos 
devem ser tampados e/ou deixados de cabeça para baixo (80,96%); devem ser 
limpos (8,57%); esvaziados (5,71%); apenas cuidar e olhar (2,86%); e tratar a água 
(1,90%). Duas pessoas não souberam ou não quiseram informar. 

Para evitar a proliferação do mosquito da dengue em caixas d’água e outros 
depósitos de água, os resultados estão de acordo com a estratégia de redução de 
locais propícios a proliferação do agente etiológico desta arbovirose (BARRETO & 
TEIXEIRA, 2008). 

De acordo com os estudantes da E.E.T.A.N, para evitar a proliferação do 
mosquito da dengue nas calhas, as mesmas devem ser limpas (84,94%); inclinadas 
(4,30%); não acumularem sujeira (3,23%); estarem com areia (2,15%), dentre outras 
respostas que somaram 5,38%, sendo que 14 entrevistados não souberam ou não 
quiseram responder. 

Uma das várias formas de manutenção da população do mosquito Aedes 
aegypti (LINNAEUS, 1762) é a infraestrutura urbana relacionada aos hábitos da 
sociedade (MACIEL et al., 2008). Tendo em vista essa afirmativa, as respostas dos 
entrevistados frente as questões desta fase demonstraram conhecimento das 
atitudes de combate e controle do vetor da dengue, salvo alguns que não souberam 



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.22; p.                   2015 
 

3390 

ou não quiseram responder (23 alunos no total), o que torna preocupante a situação, 
pois estes podem não estar realizando as atividades de controle do vetor, e 
consequentemente deixando uma lacuna para que o mosquito se prolifere. 

 
CONCLUSÃO 

De acordo com as campanhas de controle da dengue, e a literatura referente 
ao assunto, as respostas dos entrevistados, em sua maioria, estão corretas e 
apresentam um nível bom de conhecimento, porém é necessário se atentar quanto a 
simplicidade das respostas, a metodologia de atitude prática no combate ao vetor da 
doença e ao número de discentes que não souberam ou não quiseram responder as 
perguntas desta última fase. Diante desta situação, e ainda com o agravante do 
quinto sorotipo (DENV-5), fica necessário uma intensificação nas campanhas de 
conscientização a fim de deixar a comunidade organizada e preparada para o 
combate ao vetor desta arbovirose. 
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