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A dengue é um dos principais problemas de saúde pública em algumas regiões que ela 
ainda não foi erradicada, surge no cenário epidemiológico nacional e evidencia uma situação de 
grande complexidade na organização de serviços de saúde que tratam desse problema. Tendo, 
como principal agente epidemiológico o vetor Aedes aegypti devido à sua antropofilia, sendo 
este de hábitos domésticos (domiciliares e peridomiciliares) caracteriza assim sua adaptação aos 
grandes centros urbanos de várias regiões, inclusive a Paraíba. Com isso, o presente trabalho 
objetivou-se em avaliar a percepção popular da dengue no tocante das suas características 
básicas, do seu meio de transmissão, de proliferação, e prevenção desse problema de saúde 
publica na feira central da cidade de Campina Grande. Este trabalho foi realizado com cunho 
quanti-qualitativo descritivo, sendo desenvolvido entre o período de Janeiro à Fevereiro de 2015 
na Feira central de Campina grande, onde foram realizadas 20 entrevistas semiestruturada com 
trabalhadores e visitantes da situada localização para o levantamento de dados e posteriormente 
quantificação e avaliação da percepção popular a cerca da temática. Na análise dos dados foi 
observado que quando questionados sobre a compreensão da dengue todos os entrevistados 
evidenciaram que se tratava de uma doença de risco causado por um inseto, sendo que apenas 
50% conseguem identificar qual o inseto vetor da doença, já sobre a disseminação do vetor 25% 
afirmam não saberem a forma de disseminação, vale ressaltar ainda que 50% dos entrevistados 
afirmaram que as medidas dos Órgãos Saúde são insuficientes contra o combate a doença e o 
vetor, e 55% dos entrevistados afirmam que a dengue é um grave problema de saúde na feira, 
destacando como os principais desafios a conscientização com 50% das afirmações, a poluição 
com 30% e as estruturas abandonadas com 20%, dessa forma, as principais sugestões para o 
combate a dengue foram com 65% programas de sensibilização, 15% adequação quanto à 
fiscalização, 15% qualificação de serviços relacionados à saúde pública e 5% melhorias em 
serviços relacionados ao combate e prevenção da dengue. Sendo assim, destacamos que a 
temática dengue encontra-se bem difundida entre a população da feira central de Campina 
Grande, contudo, observa-se que alguns dos conceitos destacados ao longo do estudo, como 
meio de transmissão, proliferação do vetor da dengue e profilaxias desta temática, encontram-se 
errôneos, mal estabelecidos ou superficiais, comprovando-se a necessidade de maiores estudos 
com perspectiva de educação popular e retorno a comunidade. 
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