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RESUMO

O aumento da proliferação do mosquito Aedes aegypti, agente transmissor da dengue, Chikungunya e Zika associada a sua adaptação ao 
ambiente urbano em diversos tipos de criadouros intradomiciliares, atualmente, têm sido um dos fatores que vem dificultando o controle deste 
mosquito, favorecido pelo comportamento dos agentes sociais, juntamente com as Políticas Públicas de Saúde pouco resolutivas. Os objetivos 
deste estudo foram conhecer o significado do vetor para os sujeitos do estudo, a fim de contribuir com as estratégias de controle vetorial 
rotineiras a partir da sensibilização dos agentes sociais, diante da real necessidade de mudanças de hábitos na gestão ambiental; evitar o controle 
químico e alcançar maior sustentabilidade nas ações. Trata-se de um estudo de natureza exploratória descritiva; aplicação de questionários 
semiestruturados; população: 47 alunos dos cursos da área da saúde em uma Instituição de Ensino (IES) da idade e Fortaleza/CE; Dados da 
Pesquisa tabulados do Excel. Resultados preliminares quanto a prevalência dos gêneros: 87,2% (n=40) sexo feminino, 12,8% (n=6) sexo masculino; 
Idade de 19 a 44 anos; 19,1% (n=8) “Mosquito transmissor de doenças”, 8,5 % (n=3) “Doença”. De acordo com a análise dos resultados obtidos, 
observou-se que 87,2% (n=40) dos estudantes são do sexo feminino, 12,8% (n=6) do sexo masculino. Mantendo uma faixa etária de 19 a 44 anos. 
De acordo com a conceitualização do Aedes aegypti realizada pelos estudantes 19,1% (n=8) referiram-se ao vetor como “Mosquito transmissor de 
doenças”, 8,5% (n=3) o conceituaram como “Doença”; Significado do Vetor: 19,1% mosquito transmissor de doenças, 17% mosquito; mosquito 
transmissor da dengue; 8,5% doença. Concluímos que há uma distância da população em relação ao conhecimento do problema e a realização do 
comportamento preventivo, apontando assim para a indispensável necessidade de ações que promovam um maior engajamento e  participação 
dos cidadãos. Faz-se, portanto, necessárias ações de Educação em Saúde visando a sensibilização da população em relação ao combate e ao 
controle do Aedes aegypti.
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