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Boccia TMQR. Mudanças comportamentais de controle de vetores em face a uma 

vacina imperfeita contra a dengue [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2016. 

 

O comportamento humano é influenciado por fatores sociais, culturais, 

econômicos e políticos, e pode aumentar ou diminuir o risco de infecção pela 

dengue, dependendo da relação entre a população e o inseto vetor da doença. 

Devido ao fato de nenhuma vacina 100% eficaz ter sido disponibilizada ainda, a 

disseminação da dengue só pode ser contida por técnicas de controle da 

população de vetores (Aedes aegypti e outros) e pela proteção individual dos 

componentes da população humana. Este estudo testou a hipótese de que as 

populações afetadas pela dengue provavelmente vão reduzir a intensidade de 

seus hábitos relacionados ao controle dos vetores na presença de uma vacina 

parcialmente protetora. Essa hipótese foi testada por uma avaliação em campo, 

na qual uma amostra de população de área endêmica para a dengue foi 

entrevistada sobre seus hábitos de controle do vetor na presença de uma vacina 

teórica. As entrevistas demonstraram que as pessoas que foram informadas 

sobre uma vacina muito eficiente iriam reduzir seus hábitos de controle do 

mosquito de maneira significativa mais importante do que a amostra que foi 

informada sobre a presença de uma vacina pouco eficaz. 

 

Descritores: dengue; hábitos; controle de vetores; Aedes; epidemiologia; vacinas. 
 

 

 

 

 



Boccia TMQR. Behavioral changes on vector control in the presence of an 

imperfect vaccine against dengue [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”; 2016. 

 

Human behaviors, which are influenced by social, cultural, economic and political 

factors, can increase or decrease the risk of dengue infection, depending on the 

relationship with the insect vector. Because no 100% efficacious vaccine is 

currently available, the spread of dengue can only be curtailed by controlling 

vector populations (Aedes aegypti and others) and by protecting individuals. This 

study tested the hypothesis that dengue-affected populations are likely to relax 

their vector-control habits if a potentially protective vaccine becomes available. 

The hypothesis was tested using an empirical field test in which the local 

population of an endemic area was interviewed about their vector-control habits 

given the presence of a theoretical vaccine. The interview showed that people who 

were informed that a very effective vaccine is available would reduce their vector-

control habits significantly compared to a group that was informed that the vaccine 

is not very effective. 

 

Descriptors: dengue; habits; vector control; Aedes; epidemiology; vaccines. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Dengue é uma infecção viral, transmitida por mosquitos, que nos 

últimos anos tornou-se uma grande preocupação entre autoridades de saúde 

pública internacional. Estima-se que, a cada ano, ocorrem 284 a 528 milhões de 

infecções de dengue, dos quais 96 milhões são casos clinicamente manifestados 

(1). 

Devido à disseminação do vetor, a cada ano aumentam as dificuldades 

no seu controle e, como consequência, a dengue se tornou um problema de 

saúde pública em muitas partes dos trópicos (2).  

O comportamento humano, influenciado por fatores sociais, culturais, 

econômicos e políticos (3), pode aumentar ou diminuir o risco de infecção por 

dengue, dependendo do relacionamento com o inseto vetor. O fato de não haver 

vacina 100% eficaz disponível implica que a disseminação da dengue só pode ser 

reduzida por meio do controle de populações do vetor (Aedes aegypti e outros) e 

por meio da proteção dos indivíduos contra as picadas do inseto. Larvas de 

Aedes são o principal alvo dos esforços de controle de vetores, podendo ter o seu 

número reduzido pelo uso de agentes biológicos, incluindo peixes como 

larvicidas, por exemplo, o Poecilia reticulata (4), por meio de utilização de 

bactérias como larvicidas (por exemplo, a Bacillus thuringiensis) e também 

eliminando os recipientes de água. A gestão do ambiente é geralmente 

considerada um componente importante na prevenção e no controle da dengue. 
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Nas últimas décadas, esforços foram realizados para promover 

campanhas junto à comunidade, com um aumento de atividades orientadas para 

o controle da dengue. Estes incluíram intervenções multicomponentes para 

reduzir a densidade larvária por meio da busca e destruição de criadores e do uso 

de larvicidas e de mosquitos adultos (populações do vetor alado), por meio de 

intervenções químicas, biológicas e físicas, bem como pela mudança de 

comportamento da comunidade no que diz respeito ao controle de potenciais 

criadores, como vasos, garrafas, pneus e caixas d'água. 

O advento de uma vacina candidata contra os quatro sorotipos 

(tetravalente) do vírus da dengue traz a esperança de controlar e, possivelmente, 

eliminar a doença. É provável, porém, que a eficácia das vacinas potenciais seja 

muito menor do que 100%, algo em torno de 50%. Isso traz questão relativa à 

percepção das pessoas, que podem se considerar totalmente protegidas e, 

portanto, relaxar seus já insuficientes comportamentos de controle de vetores. 

Deve-se esperar que o custo do controle de vetores por destruição dos lugares de 

reprodução dos mosquitos seja considerado muito alto em face de uma vacina. 

Assim, se a eficácia da vacina não for suficientemente elevada, sua introdução 

pode aumentar a propagação da doença. Este paradoxo aparente já foi 

observado no caso da terapia antirretroviral contra o HIV (Human 

Immunodeficiency Virus), pois a partir do momento em que as pessoas acreditam 

na proteção da doença fornecida pelas drogas são induzidas a um relaxamento 

de comportamento seguro (5). 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Geral 

 

Testar a hipótese de que as populações afetadas pela dengue podem 

relaxar seus hábitos de controle de vetores em face a uma vacina parcialmente 

protetora. 

 

2.2. Específico 

 

Com base na população amostrada: 

- Analisar o conhecimento da amostra sobre dengue e seu controle, associado ao 

grau de escolaridade; 

- Analisar o conhecimento da amostra atual sobre a transmissão da dengue; 

- Analisar o comportamento da amostra com relação ao controle do vetor; 

- Analisar o conhecimento da amostra das ações de controle do vetor; 

- Analisar comportamento da amostra relacionados à existência da vacina; 

- Analisar a crença na possibilidade de que, ao ser vacinado, ocorra o controle a 

doença; 

- Analisar o comportamento da amostra em relação à disponibilidade da vacina. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 Histórico de Vacina no Brasil 

 

Por muitos anos, a população mundial foi vítima de doenças que 

causaram um número enorme de mortes, ocasionadas por febre amarela, varíola, 

tuberculose e outras. Com o avanço tecnológico na área da saúde, pesquisadores 

foram criando medicamentos para o combate a diversas doenças e também para 

a prevenção delas por meio da utilização de vacinas. A introdução da vacina 

contra a varíola, no Brasil, ocorreu em 1804 (6) e, em 1889, foi declarada 

obrigatória a vacinação de crianças com até 6 meses. 

Em 1904, uma epidemia de varíola assolou o Rio de Janeiro, porém a 

população não aceitou que suas casas fossem invadidas nem que fosse obrigada 

a tomar uma vacina contra a vontade, surgindo assim o movimento denominado 

Revolta da Vacina. Contudo, em 1908, o aumento no número de mortes fez com 

que a população procurasse os postos de vacinação. 

O início da produção e da utilização da vacina contra a febre amarela - 

por causa da transmissão da doença no meio urbano pelo mosquito Aedes 

aegypti, no Rio de Janeiro - deu-se em 1937 (6). 
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3.2 Quadro da Dengue no Brasil 

 

Segundo dados do Ministério da Saúde (7), o país registrou um 

aumento no número de casos de dengue de 48,2% nas primeiras 3 semanas do 

ano de 2016, em comparação ao mesmo período de 2015. Observou-se também 

que, no começo de 2016, o número de casos graves e mortes diminuiu.  

O estado com maior número de casos (19.469), em 2016, foi Minas 

Gerais, tendo registrado, no mesmo período em 2015, 2.977 casos. São Paulo 

ficou em segundo lugar, com 18.178 casos registrados, sendo que, em 2015, foi o 

estado com o maior número de casos no país: 24.330 (7).  

 

 

3.3 Histórico da Vacina – Dengue 

 

Em janeiro de 2016, a vacina contra a dengue ganhou registro pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Chama-se DENGEVAXIA ® e 

protege contra sorotipos 1,2,3,4 do vírus da dengue. Porém, não protege contra o 

vírus Chikungunya e Zika, e não é recomendada para gestantes (8). 

A Câmara de Regulamentação do Mercado de Medicamentos 

(CEMED) definiu, no dia 25 de julho de 2016, o valor da vacina da dengue para 

comercialização, com preço variando de R$ 132,76 a R$ 138,53 (9). 
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O fabricante, a farmacêutica francesa Sanofi Pasteur, garante uma 

proteção de 93% em casos graves de dengue, uma redução de 80% em 

internações e eficácia global de 66% contra todos os tipos de vírus da dengue. 

A vacina pode ser usada em crianças e adultos (de 9 a 45 anos). Tal 

faixa de idade foi estabelecida a partir de estudos clínicos realizados durante teste 

da vacina. Para o uso em diferentes idades, o médico responsável poderá avaliar 

o risco/benefício. 

A administração da vacina deve ser realizada em 3 doses, com 

intervalo de 6 meses entre cada uma. A imunização começa a partir da primeira 

dose, porém a eficácia só está garantida com as 3 aplicações da injeção.  

O primeiro estado no Brasil a lançar a campanha de vacinação contra a 

dengue foi o Paraná, no dia 13 de agosto de 2016, dia D da campanha, de forma 

gratuita para a população (10). 

Nas Filipinas, a campanha de vacinação contra a dengue teve início no 

dia 22 de fevereiro de 2016, primeiro, para os planos de saúde e, posteriormente, 

será ampliado para o atendimento à rede pública (11). 

A vacina poderá contribuir para o combate à dengue, e menos pessoas 

serão infectadas. Porém, a população precisa continuar com os cuidados 

necessários para diminuir os criadouros do mosquito. 

No Brasil, há um esforço do Instituto Butantan, juntamente com 

parceiros importantes como o NIH (National Institutes of Health), o Instituto Adolfo 

Lutz, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (HC/FMUSP) – Instituto Central e Instituto da Criança, e o fomento do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) e da Fundação de 
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Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), em desenvolver pesquisas 

de vacinas, dentre elas a Vacina Dengue Butantan, que iniciou a Fase III - de 

ensaios clínicos – que consiste em buscar a comprovação de que milhares de 

voluntários testados com a vacina estarão protegidos contra a dengue. Essa Fase 

III terá uma duração de aproximadamente 1 ano e, após esse período, a 

expectativa do Instituto Butantan é de que a vacina fique disponível em 2018 (12). 

 

 

3.4 Comportamento da população com relação a existência de 

métodos de prevenção, com enfoque no HIV 

 

O Brasil vem ocupando lugar de destaque no cenário internacional, 

sendo citado como vanguarda e modelo a ser seguido, por ter instituído a 

estratégia de tratamento para todos os portadores do vírus e da doença.  

Na última conferência da Sociedade Internacional de AIDS (IAS), 

ocorrida em Vancouver, a OMS (Organização Mundial da Saúde) lançou seu novo 

protocolo de tratamento, no qual recomenda que todos os países preconizem 

início de tratamento para todas as PVHA (Pessoas vivendo com HIV/AIDS) 

independentemente da contagem de CD4 (cluster of differentiation 4, molécula 

que se expressa na superfície de algumas células T, macrófagos, monócitos e na 

célula dendrítica; quando o CD4 está baixo significa que a imunidade está baixa), 

utilizando dados brasileiros para justificar algumas das mudanças apresentadas 

(13). 
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A doença havia progredido muito no período de 1980 a 2002, e teve 

um processo de diminuição gradual até 2007. Contudo, de acordo com os 

números do Ministério da Saúde (13), o número de casos da doença voltou a 

subir. Do primeiro caso, em 1980, até 2010, foram contabilizados 592.538 casos 

de infecção pelo vírus HIV, sendo 38.538 casos notificados só em 2009. Isso 

significa um aumento de 2,9% em relação ao ano anterior (Figura 1), o que 

levanta o questionamento sobre os motivos do relaxamento em relação ao 

contágio da doença. 

 

 

Figura 1 – Número de novos casos de HIV no Brasil – 1980-2009.  

FONTE: DATASUS – Sistema de Informações de Agravos de Notificações. 

 

 

3.5 Projeto Piloto 

 

O estudo piloto, realizado em 2012 (14), teve como objetivo testar a 

hipótese de que a população afetada pela dengue irá reduzir suas práticas de 

controle de vetores, se uma vacina potencialmente protetora se tornar disponível.  
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Neste estudo, a hipótese foi testada utilizando duas abordagens: um 

modelo matemático destinado a descrever a transmissão da dengue e um teste 

de campo empírico, em que a população local de uma área endêmica foi 

entrevistada a respeito de hábitos de controle de vetores e informada a respeito 

da presença de uma vacina teórica.  

A partir dos resultados obtidos neste estudo piloto, foi publicado um 

artigo em 2013 (14). 

A amostra da população foi composta por pacientes e seus familiares 

ou conhecidos, na espera de consulta do ambulatório do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Brasil, sendo considerada 

uma boa representação da população em geral.  

Essa amostra foi dividida em dois grupos: Grupo 1 e Grupo 2 (136 

indivíduos em cada grupo). 

O Grupo 1 foi informado sobre a existência de uma vacina contra a 

dengue com uma eficácia de maior ou igual a 90%, e o Grupo 2 foi informado da 

existência de uma vacina com uma eficácia menor ou igual a 50%. 

A mudança comportamental foi avaliada por meio de um questionário 

estruturado e dividido em cinco grupos de questões. Foi utilizado um método 

descritivo para estudos comparativos (15). 

Os resultados do questionário sugerem fortemente que a população irá 

relaxar as medidas de controle do vetor, e este relaxamento pode resultar em um 

aumento significativo na transmissão da dengue.  
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A partir desse Projeto Piloto, surgiu este projeto (Mudanças 

comportamentais de controle de vetores em face a uma vacina imperfeita contra a 

dengue) com um número maior de amostra da população (1.200), testando a 

hipótese, levantada no início, de forma significativa, do relaxamento no 

comportamento da amostra da população analisada nas medidas de controle do 

vetor. 
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4 METODOLOGIA  

 

 

A suposição descrita no objetivo geral, de testar a hipótese de que as 

populações afetadas pela dengue podem relaxar seus hábitos de controle de 

vetores em face a uma vacina parcialmente protetora, foi realizada utilizando um 

teste de campo empírico, em que uma amostra da população de São Paulo foi 

entrevistada sobre seus hábitos de controle de vetores, dada a presença de uma 

vacina teórica. 

 

 

4.1 População amostrada 

 

A amostra-alvo foi formada por pacientes e seus familiares ou 

conhecidos, na fila de espera dos ambulatórios do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Este serviço ambulatorial 

recebe mais de um milhão de pacientes por ano, dentre os quais, a grande 

maioria é acompanhada por um parente ou conhecido, e que vêm de todas as 

partes do país. Eles podem, portanto, ser considerados como uma boa 

representação da população brasileira. 

A coleta foi realizada no período de 10 de março de 2014 a 12 de 

agosto de 2014. 
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4.2 Método de amostragem  

 

O tamanho das amostras foi calculado de acordo com o método 

descrito por (15) para os estudos comparativos. Para calcular o tamanho da 

amostra de um estudo como este, que compara dois grupos, foram necessários: 

• A proporção da população com resposta positiva esperada no Grupo 1, P1; 

• A proporção da população com resposta positiva esperada no Grupo 2, P2; 

• O nível de significância,  

• O poder do teste (1 - ).  

 

O número de indivíduos em cada grupo será: 

 
 221

2211 )1()1(

PP

PPPPk
=n





 

Onde é um multiplicador que depende do nível de significância e poder do teste. 

Assim, assumindo P1 = 0,05 e P2 = 0,01, com e (1 -) = 95%, 

é igual a 13 (15), o que resulta em n = 467 indivíduos em cada grupo. 

Considerando-se uma recusa esperada de aproximadamente 20%, optou-se em 

aumentar esse número para 600 indivíduos em cada grupo. 
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4.3 Procedimentos 

 

O projeto teve desenho de estudo transversal. 

A variável dependente é a alteração no comportamento de controle de 

vetor (relaxamento a busca e destruição de locais intradomiciliares de reprodução 

do vetor) com dois níveis (alterar significativamente o comportamento em face do 

segundo nível de informação da eficácia da vacina e não alterar o seu 

comportamento do controle do vetor).  

No primeiro grupo, as pessoas foram informadas sobre a existência de 

uma vacina para dengue que “funciona bem”, com eficácia atribuída superior a 

90%. No segundo grupo, os indivíduos foram informados sobre uma vacina com 

eficácia inferior a 50%. Essas duas diferentes peças de informação foram as 

variáveis independentes.  

O nível de mudança de comportamento foi avaliado por um 

questionário estruturado com seis grupos de questões (em anexo), com perguntas 

relacionadas ao perfil demográfico e nível educacional das amostras: 

(A) questões relacionadas com o conhecimento atual sobre a transmissão da 

dengue;  

(B) questões relacionadas com o comportamento do controle de vetor;  

(C) questões relacionadas às ações de controle do vetor;  

(D) questões relacionadas à vacinação;  

(E) questões relacionadas com a crença na possibilidade de ser vacinado contra a 

doença; 
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(F) questões relacionadas à disponibilidade de uma vacina contra a dengue.  

 

As respostas foram dadas de acordo com a gradação: 

(1) Discordo totalmente; 

(2) Discordo; 

(3) Não sei; 

(4) Concordo; 

(5) Concordo totalmente. 

Quando a resposta for considerada correta, a nota (pontuação) foi 

máxima; quando for errada, a nota é mínima, conforme exemplo abaixo: 

- Afirmações das questões (F) relacionadas à disponibilidade de uma vacina 

contra a dengue.  
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Parte do Questionário aplicado na pesquisa. 

Questionário Número _______ 

... 

Ler as afirmações abaixo e perguntar se concorda ou discorda da mesma. 

Assinalar com um X no número correspondente à resposta indicada, conforme: 

(1) Discordo Totalmente 
(3) não sei 

(4) Concordo  

(2) Discordo (5) Concordo Totalmente 

 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

F Com a vacina disponível não preciso mais por 

areia ou retirar a água dos vasos de plantas 

2 1 0 -1 -2 

F Com a vacina disponível não preciso mais me 

preocupar em tampar as caixas d’água 

2 1 0 -1 -2 

F Com a vacina disponível não preciso mais me 

preocupar em recolher lixo e objetos do quintal de 

casa (terraço do apartamento) 

2 1 0 -1 -2 

F Com a vacina disponível não preciso mais me 

preocupar em limpar as calhas nem secar a laje 

2 1 0 -1 -2 

F Com a vacina disponível nunca mais pegarei 

dengue 

2 1 0 -1 -2 

F Com a vacina disponível deixo de conversar com 

os vizinhos e/ou colegas sobre a dengue 

2 1 0 -1 -2 

F Com a vacina disponível eu posso esperar a visita 

do agente sanitário para eliminar os pontos de 

acúmulo de água em casa 

2 1 0 -1 -2 

 

A pontuação para a resposta de cada afirmação é citada em cada 

célula. Se, por exemplo, um indivíduo respondeu "Discordo totalmente" das 

afirmações, recebeu uma pontuação 2, enquanto que uma resposta de “Concordo 
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plenamente” recebeu pontuação -2, e assim por diante. As pontuações foram 

somadas para cada questionário individualmente. Como não se sabia a 

distribuição dos escores, a priori, foi aplicado um teste de normalidade, o teste 

Kolmogorov-Smirnov. O resultado do teste rejeitou a hipótese de normalidade e, 

portanto, a variável “pontuação total” para os itens relacionados aos hábitos de 

controle de vetores foi comparada entre os dois grupos, com um teste de Mann-

Whitney para a análise de amostras independentes. 

 

 

4.4 Sistema eletrônico de coleta de dados de questionário sobre 

Dengue 

 

O aplicativo desenvolvido foi concebido para computador na plataforma 

Windows®, de modo que pudesse ajudar na aplicação da coleta de dados e 

informações dos voluntários participantes da pesquisa, que, neste caso, foram 

pacientes oriundos da sala de espera do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HC/FMUSP). 

Um software embaralhou a ordem das perguntas antes de cada 

entrevista, de maneira que cada uma delas ocorreu com perguntas em ordens 

diferentes. Depois de serem convidadas para participar, as pessoas que 

aceitaram o convite assinaram o formulário de consentimento livre esclarecido 

(em anexo).  
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As questões relacionadas com o conhecimento sobre a transmissão da 

dengue, as questões relacionadas com o comportamento do controle de vetor 

atual, e as perguntas relacionadas à mudança potencial no controle de vetor, com 

a informação fornecida pelo entrevistador sobre uma vacina de eficácia variável 

foram recodificadas, a fim de obter uma única pontuação para cada grupo de 

questões. Esse procedimento também foi aplicado à variável dependente, que 

recebeu uma pontuação única, que combina todas as respostas. Assim, quanto 

maior a pontuação, maior a mudança de comportamento. 

 

 

4.5 Potenciais fatores de confusão 

 

Perfil de nível demográfico e educacional da amostra; 

• Conhecimento atual sobre a transmissão da dengue; 

• Comportamento atual do controle de vetor. 

Os fatores de confusão foram avaliados por comparação dos 

resultados entre os dois grupos, de tal modo que os grupos são considerados 

homogêneos em relação a estas variáveis, se nenhuma diferença significativa 

(com ) for encontrada entre eles. Após a realização do teste de 

normalidade Kolmogorov-Smirnov, as variáveis foram comparadas com um teste t 

de Student ou pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney para amostras 

independentes.  
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4.6 Considerações éticas 

 

As mais importantes considerações éticas do presente estudo são: a 

garantia de anonimato dos sujeitos em relação a alguns temas em que é possível 

ocorrer um desconforto ao responder algumas das perguntas, como idade ou 

nível educacional. Além disso, as informações sobre a eficácia da vacina 

envolvem um tipo de "fraude" inócua (inofensiva), no sentido de que o nível real 

da eficácia das vacinas ainda não é conhecido. Após a entrevista, o entrevistado 

foi esclarecido que a informação sobre a eficácia da vacina não tem confirmação 

experimental e que as eficácias informadas ainda não correspondem à realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Teste Empírico da Hipótese 

 

5.1.1 Escolaridade 

 

Na análise, utilizando a variável escolaridade, nos dois grupos, 

observou-se que os entrevistados que informaram maior escolaridade possuíam 

menos conhecimento sobre a dengue e seu controle. Os resultados obtidos 

tiveram relevância significativa, apesar do tamanho do efeito do teste estatístico 

ser baixo (r = 0,19) (Tabelas 1, 2 e 3). 

 

Tabela 1 - Resumo do Teste de Hipótese da variável Escolaridade. 

Hipótese Nula Teste Sig. Decisão 

Distribuição da 
Escolaridade normal com 
média 2,455 e desvio 
padrão 1,335 

Teste de Kolmogorov 
Smirnov Uni-amostral 

< 0,0001 Rejeita a 
hipótese nula 

Significações assintóticas são exibidos. O nível de significância é 0,05. 

 

 

Tabela 2 – Rank da variável Escolaridade. 

Grupo n Média Soma 

1 600 666,58 399946,50 

2 600 534,42 320653,50 

Total 1200   
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Tabela 3 - Teste Estatísticosa da variável Escolaridade. 

 Escolaridade 

Mann-Whitney U 140353,500 

Wilcoxon W 320653,500 

Z -6,832 

Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,0001 

a. Agrupamento Variável: Grupo 

Tamanho do Efeito r = 0,19. 

 

 

5.1.2 Questões A 

 

Em relação às questões A, que dizem respeito ao conhecimento atual 

sobre a transmissão da dengue, o Grupo 1 demonstrou menos conhecimento que 

o Grupo 2. Vale lembrar que o Grupo 1 é formado por pessoas que receberam 

informação de que a vacina tem eficiência de 90%, e o Grupo 2, que a vacina tem 

eficiência de apenas 50%. 

Nas análises estatísticas, o nível de significância foi considerado 

suficiente. No entanto, há a necessidade de avaliar a importância prática dos 

resultados de eventuais diferenças entre duas ou mais médias ou variâncias. 

Apesar do tamanho do efeito ter apresentado um valor baixo (r = 0,09), os 

resultados foram significativos (Tabelas 4, 5 e 6).  
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Tabela 4 - Resumo do Teste de Hipótese da variável Questões A. 

Hipótese Nula Teste Sig. Decisão 

Distribuição das Questões 
A normal com média 5,848 
e desvio padrão 1,917 

Teste de Kolmogorov 
Smirnov Uni-amostral 

< 0,0001 Rejeita a 
hipótese nula 

Significações assintóticas são exibidos. O nível de significância é 0,05 

 

 

 

Tabela 5 – Rank da variável Questões A. 

Grupo n Média Soma 

1 600 571,05 342631,50 

2 600 629,95 377968,50 

Total 1200   

 

 

 

Tabela 6 - Teste Estatísticosa da variável Questões A. 

 Questões A 

Mann-Whitney U 162331,500 

Wilcoxon W 342631,500 

Z -3,144 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 

a. Agrupamento Variável: Grupo 

Tamanho do Efeito r = 0,09. 
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5.1.3 Questões B 

 

As questões relacionadas com o comportamento do controle de vetor 

(B) tiveram uma baixa significância, com tamanho do efeito de 0,02. 

 

 

 

Tabela 7 – Resumo do Teste de Hipótese da variável Questões B. 

Hipótese Nula Teste Sig. Decisão 

Distribuição das Questões 
B normal com média 
3,822 e desvio padrão 
0,691 

Teste de Kolmogorov 
Smirnov Uni-amostral 

< 0,0001 Rejeita a 
hipótese nula 

Significações assintóticas são exibidos. O nível de significância é 0,05 

 

 

 

Tabela 8 – Rank da variável das Questões B. 

Grupo n Média Soma 

1 600 605,73 363435,50 

2 600 595,27 357164,50 

Total 1200   
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Tabela 9 - Teste Estatísticosa da variável Questões B. 

 Questões B 

Mann-Whitney U 176864,500 

Wilcoxon W 357164,500 

Z -,844 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,399 

a. Agrupamento Variável: Grupo 

Tamanho do Efeito r = 0,02. 

 

 

5.1.4 Questões C 

 

Em relação ao conhecimento das ações de controle do vetor, o Grupo 

2 apresentou mais conhecimento quando comparado ao Grupo 1, com tamanho 

do efeito de 0,19. Apesar de valor baixo de r (0,19), considera-se um resultado 

significativo.  

 

 

 

Tabela 10 – Resumo do Teste de Hipótese da variável Questões C. 

Hipótese Nula Teste Sig. Decisão 

Distribuição das Questões 
C normal com média 
13.244 e desvio padrão 
5.995 

Teste de Kolmogorov 
Smirnov Uni-amostral 

< 0,0001 Rejeita a 
hipótese nula 

Significações assintóticas são exibidos. O nível de significância é 0,05. 
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Tabela 11 – Rank da variável Questões C. 

Vacina n Média Soma 

1 600 541,82 325089,50 

2 600 659,18 395510,50 

Total 1200   

 

 

 

Tabela 12 - Teste Estatísticosa da variável Questões C. 

 Questões C 

Mann-Whitney U 144789,500 

Wilcoxon W 325089,500 

Z -6,425 

Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,0001 

a. Agrupamento Variável: Grupo 

Tamanho do Efeito r = 0,19. 

 

 

 

5.1.5 Questões D 

 

O Grupo 1, cuja informação está relacionada à eficácia ≥ 90% da 

vacina, apresentou um valor maior no número de pessoas que querem ser 

vacinadas, com o tamanho do efeito de 0,70.  
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Tabela 13 – Resumo do Teste de Hipótese da variável Questões D. 

Hipótese Nula Teste Sig. Decisão 

Distribuição das Questões 
D normal com média 
1,483 e desvio padrão 
1,96. 

Teste de Kolmogorov 
Smirnov Uni-amostral 

< 0,0001 Rejeita a 
hipótese nula 

Significações assintóticas são exibidos. O nível de significância é 0,05. 
 

 

Tabela 14 – Rank da variável Questões D. 

Grupo n Média Soma 

1 600 833,15 499891,50 

2 600 366,46 219508,50 

Total 1200   

 

 

 

 

Tabela 15 - Teste Estatísticosa da variável Questões D. 

 Questões D 

Mann-Whitney U 39808,500 

Wilcoxon W 219508,500 

Z -24,101 

Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,0001 

a. Agrupamento Variável: Grupo 

Tamanho do Efeito r = 0,70. 
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5.1.6 Questão E 

 

As questões E, relacionadas com a crença no controle do vetor por 

meio da vacinação contra a doença, evidenciam a possibilidade de as pessoas 

relaxarem em seus cuidados com o controle e o combate ao vetor. 

 

 

Tabela 16 – Resumo do Teste de Hipótese da variável Questões E. 

Hipótese Nula Teste Sig. Decisão 

Distribuição das Questões 
C normal com média 
6,152 e desvio padrão 
1,261 

Teste de Kolmogorov 
Smirnov Uni-amostral 

< 0,0001 Rejeita a 
hipótese nula 

Significações assintóticas são exibidos. O nível de significância é 0,05. 

 

 

 

Tabela 17 – Rank da variável Questões E. 

Grupo n Média Soma 

1 600 579,97 347984,50 

2 600 621,03 372615,50 

Total 1200   
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Tabela 18 - Teste Estatísticosa da variável Questões E. 

 Questões E 

Mann-Whitney U 167684,500 

Wilcoxon W 347984,500 

Z -2,165 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,030 

a. Agrupamento Variável: Grupo 

Tamanho do Efeito r = 0,06. 

 

 

5.1.7 Questões F 

 

As questões relacionadas à disponibilidade de uma vacina contra a 

dengue (F) evidenciam que as pessoas com as informações de disponibilidade de 

uma vacina com eficiência de 90% demonstraram uma mudança no 

comportamento de relaxamento no combate à dengue. Já as que tiveram a 

informação da existência de uma vacina com eficiência de 50% demonstraram 

que não mudariam seus hábitos. 

 

 

Tabela 19 – Resumo do Teste de Hipótese da variável Questões F 

Hipótese Nula Teste Sig. Decisão 

Distribuição das Questões 
F normal com média 5,998 
e desvio padrão 1,438 

Teste de Kolmogorov 
Smirnov Uni-amostral 

< 0,0001 Rejeita a 
hipótese nula 

Significações assintóticas são exibidos. O nível de significância é 0,05 
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Tabela 20 – Rank da variável Questões F. 

Grupo n Média Soma 

1 600 557,42 334451,50 

2 600 643,58 386148,50 

Total 1200   

 

 

Tabela 21 - Teste Estatísticosa da variável Questões F. 

 Questões F 

Mann-Whitney U 154151,500 

Wilcoxon W 334451,500 

Z -4,566 

Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,0001 

a. Agrupamento Variável: Grupo 

Tamanho do Efeito r = 0,13. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

As intervenções médicas não possuem condições de prevenir mais do 

que as vacinas (16) a morbidade e a mortalidade por doenças infecciosas. No 

entanto, não existe, até o presente, uma vacina absolutamente segura e sem 

efeitos secundários. Outras vacinas, como a contra a rubéola, por exemplo, pode 

causar efeitos graves e indesejáveis dependendo da idade da população-alvo 

(17). Em alguns casos, há efeitos adversos graves, incluindo a morte, como no 

surto de febre amarela ocorrido em São Paulo, com registro de 1 morte para cada 

200.000 mil doses administradas da vacina (18). 

As vacinas de dengue testadas até agora têm demonstrado ser 

seguras (19) em relação aos efeitos adversos causados principalmente pela 

própria vacina, tais como sintomas de dor de cabeça, mal-estar e dor ocular. Em 

alguns casos - aqueles que receberam a vacina após 8-11dias – observaram-se 

sintomas mais moderados e erupções maculopapulares (erupções cutâneas que 

não se elevam acima da superfície da pele) distribuídos ao longo do tronco e 

extremidades. A neutropenia transitória (diminuição no número de neutrófilos), 

mas não trombocitopenia (baixa quantidade de plaquetas no sangue – também 

chamadas de trombócitos), foi observada após a vacinação (20). Assim, as 

vacinas de vírus vivos atenuados da dengue são seguras e toleráveis em seres 

humanos, e seus efeitos colaterais leves a moderados não devem causar muita 

preocupação.  
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Em um experimento recente, na Tailândia (21), demonstraram-se 

30,2% de eficácia para uma das pessoas vacinadas contra a dengue, com 

intervalo de confiança de 95%. No entanto, a eficácia demonstrada pelo mais 

avançado candidato vacinado contra a dengue, em um estudo de fase 2b, recente 

na Tailândia, foi de 30,2% e diferiram pelo sorotipo. Apesar dos resultados 

positivos e dos efeitos colaterais serem leves a moderados, a utilização da vacina 

depende de mais estudo. Esses resultados demonstram que a vacina da dengue, 

provavelmente, não é (e não se espera que seja) 100% eficaz.  

Com uma vacina contra a dengue disponível no mercado mundial, 

visávamos, com esse estudo, testar a hipótese do comportamento da população 

diante de dois tipos de eficiência da vacina (≥ 90% e < 50%). Evidentemente, era 

esperado um relaxamento maior no caso da vacina com eficiência de 90%.  

Além disso, esperava-se também que as pessoas com maior 

escolaridade tivessem mais conhecimento sobre o controle da doença. Contudo, 

observou-se que não existe uma correlação positiva nos dados analisados a partir 

do questionário sobre essa expectativa. Nos grupos, os que informaram maior 

escolaridade apresentaram menos conhecimento sobre a dengue e seu controle, 

apesar das campanhas informativas circulantes em todas as mídias.  

Com relação à porcentagem da eficiência da vacina, cada questão (de 

A a F) referia-se a um conjunto específico de perguntas, todas relacionadas à 

dengue e ao seu controle. Nos resultados apresentados, as questões 

respaldaram a hipótese defendida.  
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A Questão D, que apresentou um tamanho do efeito de 0.70, observou-

se no Grupo 1, cuja informação relacionada à eficiência ≥ 90% da vacina, um 

número maior de pessoas interessadas em ser vacinadas.  

A vacina contra a dengue aumenta as esperanças no controle da 

doença, criando a falsa sensação de proteção total, levando a população a reduzir 

as medidas de controle de vetores. E os resultados apenas confirmam a mudança 

comportamental das pessoas (para pior), durante o período inicial após a 

introdução da vacina.  

Infelizmente, observa-se que as pessoas possuem memória temporária 

com relação a campanhas informativas, e isso foi percebido ao longo das 

abordagens. Muitos deram a impressão de que estavam mais preocupados com o 

certo ou o errado das afirmações do que realmente com suas verdadeiras 

condutas gerais.  

O Aedes aegypti, contudo, não só transmite a dengue, mas também é 

vetor de outras doenças, como: Chikungunya, Zika e Febre Amarela. Logo, o 

relaxamento no seu controle compromete a qualidade de vida da população, 

aumentando o risco do contágio das outras doenças transmitidas pelo mosquito. 

A vacina foi desenvolvida apenas para os 4 tipos de dengue: DEN1, DEN2, DEN3 

e DEN4, não abrangendo as demais doenças. A febre amarela possui vacina 

específica, com duração de 10 anos para a primeira dose, e a revacinação 

vitalícia (22). Mas, a Zika e a Chikungunya, até a presenta data, não possuem. 

Para que o quadro da doença (dengue) não se agrave para um cenário 

maior e pior, espera-se que a percepção das pessoas possa mudar rapidamente 

quando se tornar claro que a vacina não está funcionando como esperado 
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durante o curso de uma epidemia, que seu comportamento seja revertido para 

suas práticas originais e que percebam que o controle do mosquito ajuda na 

prevenção não só da dengue, mas também das outras doenças transmitidas por 

ele.  

Finalmente, cabe ressaltar que, diante dos achados deste trabalho, 

deve-se enfatizar a necessidade de campanhas de conscientização da população 

para que não relaxem as medidas de controle do vetor mesmo após a introdução 

da vacina. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados discutidos a partir do questionário, conclui-se 

que: 

- quanto maior a escolaridade, menos conhecimento sobre a dengue e seu 

controle; 

- o Grupo 1 tem menos conhecimento atual sobre a transmissão da dengue do 

que o Grupo 2; 

- a análise do comportamento com relação ao controle do vetor teve baixa 

significância; 

- na análise do conhecimento das ações de controle do vetor, o Grupo 2 

apresentou mais conhecimento que o Grupo1; 

- na análise do comportamento relacionado à existência da vacina, com a 

informação de eficácia de ≥ 90%, as pessoas apresentaram maior interesse em 

ser vacinadas; 

- na análise da crença da possibilidade de ser vacinado, observou-se a 

probabilidade de as pessoas relaxarem em seus cuidados no controle e combate 

ao vetor; 

- a análise do comportamento em relação à disponibilidade da vacina evidenciou 

que a maioria das pessoas irão relaxar as medidas de controle do vetor.  
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8 ANEXOS 

 

Questionário aplicado na pesquisa. 

Questionário Número _______ 

Idade Sexo CEP Profissão Escolaridade* 

     

 

*Tabela abaixo  

(1) Primeiro grau incompleto (3) Segundo grau incompleto (5) Superior incompleto 

(2) Primeiro grau completo (4) Segundo grau completo (6) Superior completo 

 

 

Mora em: (1) Casa □ (2) Apartamento □ 

 

 

Ler as afirmações abaixo e perguntar se concorda ou discorda da mesma. 

Assinalar com um X no número correspondente à resposta indicada, conforme: 

(1) Discordo Totalmente 
(3) não sei 

(4) Concordo  

(2) Discordo (5) Concordo Totalmente 

 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

A Eu sei o que é Dengue e como é transmitida      

A O mosquito A.aegypti é o transmissor da doença      

A Posso pegar dengue por contato com um doente      

A Posso pegar dengue ingerindo água contaminada      

A Somente posso pegar dengue pela picada do 

A.aegypti 

     

B Posso influenciar a transmissão da dengue com      
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minhas ações/atitudes 

A O mosquito da dengue se cria em água suja      

A O mosquito da dengue se cria em água limpa      

B Vasos de plantas, pneus velhos, garrafas, tampas 

de garrafa podem ser criadouros do mosquito da 

dengue 

     

B Caixas d’água mal tampadas são importantes 

criadouros do mosquito da dengue 

     

B Água acumulada nas calhas ou na laje é 

importante criador do mosquito da dengue 

     

C Devo contribuir com o controle da dengue 

eliminando os criadouros de minha residência 

     

C Devo contribuir com o controle da dengue 

alertando meus vizinhos e colegas para o que deve 

ser feito 

     

C Colocar areia nos vasos de planta ajuda a 

controlar a dengue 

     

C Manter as caixas d’água limpas e bem tampadas 

ajuda a controlar a dengue 

     

C Limpar o lixo e recolher pneus usados não ajuda a 

controlar a dengue 

     

C Limpar as calhas e secar a laje ajudam a controlar 

a dengue 

     

C Devo contribuir para o controle da dengue 

alertando o serviço de saúde sobre problemas em 

meu bairro 

     

C Devo esperar os agentes de saúde visitarem a 

minha residência para eliminar os criadouros do 

A.aegypti 

     

C Eu sempre ponho areia nos vasos de planta e      
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retiro toda a água do vaso. 

C Eu sempre recolho objetos que acumulam água do 

quintal da minha casa (terraço do apartamento). 

     

C Eu sempre mantenho as caixas d’água limpas e 

bem tampadas 

     

C Eu sempre mantenho as calhas limpas e a laje 

bem seca 

     

C Eu sempre alerto meus vizinhos e colegas para o 

que deve ser feito para o controle da dengue 

     

C Eu não espero a visita do agente sanitário para 

eliminar os pontos de acúmulo de água em casa 

     

D Eu acredito que a vacina acabará com a dengue      

D Só as crianças têm que ser vacinadas      

D Eu gostaria de ser vacinado (a)      

E Se eu for vacinado não preciso mais por areia ou 

retirar a água dos vasos de plantas 

     

E  Se eu for vacinado não preciso mais me preocupar 

em tampar as caixas d’água 

     

E Se eu for vacinado não preciso mais me preocupar 

em recolher lixo e objetos do quintal de casa 

(terraço do apartamento) 

     

E Se eu for vacinado não preciso mais me preocupar 

em limpar as calhas nem secar a laje 

     

E Se eu for vacinado nunca mais pego dengue      

E Se eu for vacinado deixo de conversar com os 

vizinhos e/ou colegas sobre a dengue 

     

E Se eu for vacinado eu posso esperar a visita do 

agente sanitário para eliminar os pontos de 

acúmulo de água em casa 
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F Com a vacina disponível não preciso mais por 

areia ou retirar a água dos vasos de plantas 

     

F Com a vacina disponível não preciso mais me 

preocupar em tampar as caixas d’água 

     

F Com a vacina disponível não preciso mais me 

preocupar em recolher lixo e objetos do quintal de 

casa (terraço do apartamento) 

     

F Com a vacina disponível não preciso mais me 

preocupar em limpar as calhas nem secar a laje 

     

F Com a vacina disponível nunca mais pegarei 

dengue 

     

F Com a vacina disponível deixo de conversar com 

os vizinhos e/ou colegas sobre a dengue 

     

F Com a vacina disponível eu posso esperar a visita 

do agente sanitário para eliminar os pontos de 

acúmulo de água em casa 

     

D Serei um dos primeiros a me vacinar quando a 

vacina chegar 

     

D Não acredito que a vacina consiga eliminar a 

dengue 
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