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Aedes aegypti: conhecer para combater  

  Agora estamos na 
Internet !!! 
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 Considerado um mosquito com 
hábitos oportunistas, o Aedes aegypti   
vive dentro ou ao redor de domicílios, 
em áreas urbanas. É nas grandes e desor-
denadas aglomerações humanas que en-
contra as melhores condições para se 
proliferar. Tem hábitos preferencialmen-
te diurnos e as fêmeas  picam, por neces-
sitarem de sangue, principalmente ao 
amanhecer e  no final da tarde. Preferem 
lugares protegidos do sol , mas também 
podem picar nas horas mais quentes do 
dia e à noite. 
 Por ser o agente transmissor 
(vetor) da Dengue, Zica, Chikungunya e 
Febre Amarela, doenças  potencialmente 
graves, deve ser combatido, visto que  
para essas doenças não existem  trata-
mentos específicos para eliminação dos 
vírus. Dessa forma , a prevenção, por 
meio do combate ao vetor, é a melhor 
maneira para o controle dessas doenças. 

  Ovo 
 A fêmea coloca seus ovos nas 
paredes de locais onde haja água ou pos-
sam, eventualmente, ficar molhados, 
como por exemplo, caixas d’água desta-
padas, baldes, bacias, latas, vasos,  plantas 
(bromélias), piscinas etc. Os ovos que 
não entram em contato com água po-
dem sobreviver  desidratados por até 
450 dias, tornando-se viáveis assim que 
entrarem em contato com água. Isso 
garante a preservação da espécie em 
períodos de seca. Também como estra-
tégia de sobrevivência da espécie, a fê-
mea coloca os ovos em diversos cria-
douros com distância de até 1 km entre 
eles. Se a fêmea estiver infectada com o 
vírus da dengue, há possibilidade das 
larvas já nascerem infectadas. 
 Ao entrar em contato com a 
água, os ovos  levam de 3 a 15 dias para 
eclodirem. Dependem da temperatura, 
quanto mais quente, mais rápido é o 
período de incubação. São difíceis de 
serem visualizados por medirem apenas 
0,4mm. 
 É nesta fase de ovo que o mos-
quito é mais resistente. Para garantir a 
destruição dos ovos, os recipientes de-
vem ser bem lavados, com água, sabão, 
cloro e esfregados com uma bucha ou 
escova. 

http://
www.educacao.df.gov.br/
saude-e-assistencia-ao-

educando/ 

CICLO DE VIDA DO MOSQUITO 

 Conhecer  o ciclo de vida do 
mosquito permite que sejam adotadas 
ações efetivas que impeçam a prolifera-
ção. O ciclo compreende quatro estágios: 
ovo, larva, pupa e mosquito adulto. Em 
condições favoráveis, o desenvolvimento 
do mosquito, do ovo até a fase adulta, 
demora 10 dias, por isso a eliminação dos 
criadouros deve ser realizada semanal-
mente como uma forma de interromper 
esse ciclo. 

http://
http://www.educacao.df.gov.br/
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  Larva 
 Após a eclosão do ovo, o mosquito transforma-
se em uma larva. A larva é constituída por cabeça, tórax 
e abdome. As larvas vivem em meio aquático, de prefe-
rência água limpa, alimentam-se de matéria orgânica e são 
muito ativas na água, por isso, são fáceis de serem identi-
ficadas. As larvas passam por quatro fases antes de se 
transformarem em pupas. 
 
  Pupa 
 Essa é a fase da metamorfose, quando a larva se 
transforma em mosquito adulto e dura somente dois 
dias. Nesta fase, ela não se alimenta, apenas se movimen-
ta e respira.  A pupa tem a forma de uma vírgula e fica na 
superfície da água. 
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Fontes: Agência Nacional de Saúde (www.ans.gov.br). Prevenção e Combate ao 
Mosquito Aedes aegypti. 
www.saude.df.gov.br 
 

  Mosquito Adulto  
 O mosquito adulto vive em média 30 dias. Ali-
menta-se de frutos e seivas vegetais. O acasalamento  do 
Aedes se dá dentro ou ao redor das habitações, geralmente 
nos primeiros dias depois de atingir a fase  adulta. Após a 
cópula , as fêmeas precisam se alimentar com sangue para 
o desenvolvimento completo dos ovos. Normalmente, as 
fêmeas encontram-se aptas  para a postura dos ovos três 
dias após a ingestão de sangue, quando então começam a 
procurar locais para a desova. Uma fêmea pode, durante 
sua vida, gerar até 1.500 mosquitos. 

 PARA SABER MAIS VISITE O SITE: 
http://brasiliacontraoaedes.saude.df.gov.br/ 

COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI 

 O Aedes aegypti é um mosquito doméstico. Ele 
vive dentro de casa e perto do homem. Com hábitos diur-
nos, o mosquito se alimenta de sangue humano, sobretu-
do ao amanhecer e ao entardecer. A reprodução aconte-
ce em água limpa e parada, a partir da postura de ovos 
pelas fêmeas. Os ovos são colocados e distribuídos por 
diversos criadouros. 

 Em menos de 15 minutos é possível fazer uma 
varredura em casa e acabar com os recipientes com água 
parada – ambiente propício para procriação do Aedes a-
egypti. Veja as principais orientações: 

 Cuidados dentro das casas e apartamentos 

 Tampe os tonéis e caixas d’água; 
 Mantenha as calhas sempre limpas; 
 Deixe garrafas sempre viradas com a boca para bai-

xo; 
 Mantenha lixeiras bem tampadas; 
 Deixe ralos limpos e com aplicação de tela; 
 Limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos 

de plantas com areia; 
 Limpe com escova ou bucha os potes de água para 

animais; 
 Retire água acumulada na área de serviço, atrás da 

máquina de lavar roupa. 

Como o mosquito se desenvolve: 

 Área externa de casas e condomínios: 

 Cubra e realize manutenção periódica de áreas de 
piscinas e de hidromassagem; 

 Limpe ralos e canaletas externas; 
 Atenção com bromélia, babosa e outras plantas que 

podem acumular água; 
 Deixe lonas usadas para cobrir objetos bem estica-

das, para evitar formação de poças d’água; 
 Verifique instalações de salão de festas, banheiros e 

copa.  

Lembre-se: qualquer recipiente capaz de acumular água 
limpa é um possível criadouro de mosquito! 

http://www.ans.gov.br).
http://www.saude.df.gov.br
http://brasiliacontraoaedes.saude.df.gov.br/
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 Utilize telas em janelas e portas, use roupas compridas 
– calças e blusas – e, se vestir roupas que deixem áreas do 
corpo expostas, aplique repelente nessas áreas. 
 Fique, preferencialmente, em locais com telas de prote-
ção, mosquiteiros ou outras barreiras disponíveis. 
 Caso observe o aparecimento de manchas vermelhas 
na pele, olhos avermelhados ou febre, busque um serviço 
de saúde para atendimento. 
 Não tome qualquer medicamento por conta própria. 

Prevenção e Cuidados 

PIOLHO 

 O início do período escolar traz à tona uma preo-
cupação para muitos pais e professores: a infestação por 
piolhos. O piolho de cabeça, ou Pediculus humanus capitis, é 
um inseto hematófago, que se alimenta de sangue. Com 
distribuição mundial e prevalência elevada na infância, prin-
cipalmente nas escolas e creches, ele encontra na aglomera-
ção diária de crianças o ambiente ideal para se proliferar. 
 As crianças infestadas podem apresentar baixo 
desempenho escolar por dificuldade de concentração, co-
mo consequência da coceira contínua, e distúrbios do sono. 
Crianças com infestação severa também podem desenvol-
ver anemia.  
 A principal via de transmissão ocorre de cabeça a 
cabeça, sendo necessário um contato repetido e prolonga-
do, como, por exemplo, entre  amigos mais próximos. Ou-
tro meio seria o uso coletivo de objetos, como pente, 
prendedores e travesseiros. Para evitar a transmissão do 
piolho, é importante lavar frequentemente o cabelo e não 
compartilhar escovas, nem outros objetos pessoais.  

CICLO DE VIDA DO PIOLHO 

 O ciclo de vida do piolho se divide em  três fases: 
ovo, ninfa e adulto. Os ovos possuem no máximo 0,8 milí-
metro e podem ser notados como pequenas manchas bran-
cas no cabelo,  as conhecidas lêndeas. Na fase ninfa, o pio-
lho sai do ovo e se prepara para a fase adulta, quando estão 
prontos para a reprodução. Cada fêmea é uma pequena 
máquina de procriação. Pode colocar de 4 a 10 ovos por 
dia e, como o ciclo tem duração de quatro semanas, é pos-
sível que, em um mês, o couro cabeludo esteja todo infes-
tado. 

COMO ELIMINAR O PIOLHO 

 A melhor maneira de se eliminar os 
piolhos é por meio do uso diário de pente 
fino. 
 Para isso, a criança deve ser posi-
cionada de costas, sentada, com um pano 
branco nos ombros para facilitar a visualização dos piolhos 
retirados. Com o cabelo dividido em partes, o pente fino 
deve ser usado da base até o final dos fios. Para facilitar, 
pode ser utilizado um creme de pentear. 
 Vale salientar que os produtos disponíveis atual-
mente não têm efeito sobre a lêndea, que é o ovo do pio-
lho.  Para retirar a lêndea, é recomendável que se utilize 
uma mistura de água e vinagre, na mesma proporção. Pas-
se um pedaço de algodão molhado com a solução em três 
ou quatro fios de cabelo, da raiz até as pontas. 
 Nenhum tipo de produto deve ser utilizado sem 
recomendação médica, pois o couro cabeludo funciona 
como uma espécie de esponja que absorve o que é aplica-
do na cabeça. Portanto, é preciso ter cautela e procurar 
orientação adequada. 

Fonte: portal.fiocruz.br  
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 Sarna ou escabiose é uma parasitose humana 
causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei variedade hominis. O 
contágio se dá somente entre humanos, por contato di-
reto e prolongado com pessoas ou roupas contaminadas.  
 A fecundação do ácaro ocorre na superfície da 
pele. Logo após o macho morrer, a fêmea penetra na 
pele humana, cavando um túnel, por um período aproxi-
mado de 30 dias. Depois, deposita seus ovos. Quando 
eles eclodem, liberam as larvas que retornam à superfície 
da pele para completar seu ciclo evolutivo. Este processo 
de maturação é de 21 dias. É importante frisar que ani-
mais como gato e cachorro não transmitem a sarna hu-
mana. 
 As manifestações clínicas são decorrentes da 
ação direta do ácaro, quando este se movimenta nos tú-
neis. E, também, em grande parte, pela hipersensibilidade 
desenvolvida pelo paciente contaminado. 

SARNA 

 O principal sintoma da escabiose é a coceira ou 
prurido, que é sentido principalmente à noite. As princi-
pais lesões na pele são os túneis e, nas suas extremidades, 
pequenas vesículas. Estas lesões aparecem principalmente 
entre os dedos das mãos, nas axilas, na parte do punho 
que segue a palma da mão, auréolas e genitais. A cabeça 
sempre é poupada. Escoriações na pele são frequentes, 
por causa da coceira intensa.  
 O tratamento consiste em usar medicamentos 
tópicos na pele, nos pelos e no cabelo ou uso de medica-
mentos orais. A escolha vai depender das características 
da doença em cada pessoa e das suas condições gerais de 
saúde, sendo o tratamento, portanto,  individualizado pelo 
médico para cada paciente. 
 A prevenção consiste, basicamente, em evitar 
contato com pessoas e roupas contaminadas. Uma vez 
detectado um paciente com escabiose, todos que com ele 
tenham contato direto devem ser examinados e tratados. 
Desta forma, é interrompida a cadeia de transmissão da 
parasitose. 

 A sarna canina é uma infecção parasitária da pele que afeta cães selvagens e domésticos. Apenas uma das for-
mas da doença é transmissível aos seres humanos: a sarna sarcóptica ou escabiose canina, causada pelo ácaro Sarcoptes 
scabiei varcanis. Ocasionalmente, esse tipo de sarna pode acometer outros animais com pelos, como gatos domésticos. 
 A escabiose canina pode atingir qualquer raça de cão, de todas as idades, em qualquer uma das estações do 
ano, e, ainda, ser transmitida para humanos, bastando apenas o contato direto com animais ou objetos infectados. O 
diagnóstico é feito por meio da observação de sintomas e também pela raspagem do pelo do animal, a fim de diferenci-
ar o quadro clínico de outras lesões. Somente um médico veterinário é capaz de diagnosticar, definir a quantidade e o 
tipo de medicação para o tratamento. 
 Em humanos, os parasitas causam prurido intenso (coceira) que 
geralmente piora à noite. Eles podem ser distinguidos de outros tipos de 
erupções cutâneas, tais como o eczema e a dermatite, uma vez que apresen-
tam linhas finas feitas por pequenas saliências, semelhante à formação de 
bolhas. Essas linhas são caminhos feitos pelos ácaros. Em adultos, as erup-
ções causadas por ácaros, geralmente, aparecem nas dobras de pele, interior 
dos cotovelos, joelhos, punhos, nádegas, órgãos genitais e seios. Em crianças, 
muitas vezes, elas aparecem ao redor da face, couro cabeludo e pescoço. 
Ácaros também afetam as palmas das mãos e solas dos pés.  
 A melhor maneira de prevenir a transmissão da sarna canina para 
humanos é evitar o contato direto, abraçar ou compartilhar a cama com um 
cão infectado. É importante identificar a doença e tratar o animal rapidamen-
te.  

NÃO CONFUNDA! 

Fonte: Sociedade Brasileira de Dermatologia (www.sbd.org.br) 

http://www.sbd.org.br)
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Quando o foco do mosquito é detectado e não pode ser eliminado pelos 
moradores, como em terrenos baldios ou lixo acumulado na rua, a Secretaria 
de Saúde deve ser acionada para remover os possíveis criadouros. 

A mobilização da sociedade é fundamental para vencer a luta contra o 
mosquito. Convoque sua família e seus vizinhos para essa batalha! 

 A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS é uma das 
estratégias da Gerência de Saúde do Estudante - GSE para 
tratar de informações/conteúdos por meio da imaginação 
criativa. Ao ouvir histórias, a criança tem oportunidade de 
criar e inter-relacionar as imagens que a ajudam a assimilar 
e acomodar novos conhecimentos. 
 Como primeiro tema a ser trabalhado por meio da 
contação de histórias promovida pela Professora Nyedja 
Gennari, foi escolhida a ação nº 01 do Programa Saúde na 
Escola- PSE: "combate ao mosquito Aedes Aegypti".  
 A escolha se justifica pelo tema ter sido considera-
do como condição para realizar a adesão do município ao 
PSE. Desta forma, o desenvolvimento de  ações de combate 
ao mosquito configura-se como obrigatório às escolas que 
aderiram ao PSE. 

      DENUNCIE FOCOS DO AEDES AEGYPTI! 

Acontecendo 
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 A contação de histórias está sendo realizada 
em escolas que aderiram ao PSE, em dias e horários 
programados pelas CREs/UNIAEs , considerando as12 
ações do citado Programa:  
 
1. Combate ao mosquito Aedes Aegypti  

2. Promoção e avaliação de saúde bucal e aplicação 
tópica de flúor 

3. Promoção da alimentação saudável e prevenção da 
obesidade infantil  

4. Verificação e atualização da situação vacinal 

5. Prevenção das violências e dos acidentes  

6. Promoção da cultura de paz, cidadania e direitos 
humanos  

7. Promoção da saúde ocular e identificação de edu-
candos com possíveis sinais de alteração 

8. Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras 
drogas  

9. Direito sexual e reprodutivo e prevenção de DST/
AIDS  

10. Promoção das práticas corporais, da atividade 
física e do lazer nas escolas 

11. Identificação de educandos com possíveis sinais de 
agravos de doenças em eliminação 

12. Promoção da saúde auditiva e identificação de 
educandos com possíveis sinais de alteração 
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