
SUSANA 

O MOSQUITINHO

AEDES AEGYPTI 

EM:
COMBATENDO

GUIA DO AEDES AEGYPTI PARA OS PEQUENOS(AS)



   Olá, meu nome é Susana. Sou uma heroína de combate ao mosquito Aedes aegypti,

trabalho para o sus (sistema único de saúde) e Estou recrutando novos heróis e

heroínas para trabalhar comigo e soube das tuas capacidades.

   É bem fácil, e para isso eu criei um guia com materiais no intuito de te ajudar a te

tornarES um membro da equipe que luta contra o Aedes aegypti no Brasil e depois

que tu aprenderes, poderás montar tua própria liga de super-heróis e heroínas,

assim nos tornaremos uma grande legião! Bora ajudar a mim e o sus?



    Para começar, vou te contar o que será nosso principal papel dentro dessa legião de heróis

que combate o tal moqsuitinho: ANTES DE TUDO, teremos que entender o que é o temido Aedes

aegypti e o que ele pode fazer nas nossas vidas. 

  conhecido como mosquito da dengue, o Aedes aegypti é o responsável por garantir a

transmissão da doença em nosso país. O Aedes aegypti é um mosquito doméstico, vivendo próximo,

ao NOSSO LADO. o mosquitinho se alimenta de sangue humano, sobretudo ao amanhecer e ao

entardecer.

   dE ACORDO COM O QUE te contei, O AEDES TRANSMITE A DENGUE E tu DEVES ESTAR te PERGUNTANDO: O

QUE é a DENGUE? A dengue é uma doença causada por UM vírus, transmitidA pela picada dO TAL

mosquito...  o NÚMERO DE CASOS DE DENGUE NO BRASIL AUMENTOU MUITO NOS ÚLTIMOS ANOS E POR ISSO

PRECISAMOS NOS UNIR E JUNTAR NOSSAS FORÇAS PARA ACABARMOS COM O AEDES. 

   Ele É BEM Parecido com OS  pernilongos COMUNS, no entanto possui algumas características que

ajudam a diferenciá-lo: SEU corpo É preto COM LISTRINHAS BRANCAS, iguaIzinhaS AS da foto abaixo,

É SEU DIFERENCIAL ENTRE OS DEMAIS MOSQUITOS.

 

 
Esse mosquito é bem

pequenininho, possui cerca

de 0,5 cm a 1 cm.



03) O mosquito tem

hábitos?

 

NoturnoS                     (   )

DiurnoS                         (   )

Não POSSUI hábitos  (   )

 

02) As características do 

mosquito são:

 

Listras azuis com laranja      (   ) 

Listras verdes com rosa         (   )

Listras brancas com preto    (   )

 

TU ESTÁ ME ENTENDENDO?
VAMOS RECAPITULAR...

01) Qual o nome do

mosquito? 

 

Eduardo Egipsio      (   )

Pernilongo                (   )

Aedes aegypti          (   )

01) Resposta: Aedes aegypti
03) Resposta: diurnas

02) Resposta: Listras brancas com
 preto



   Em média, cada mosquitinho vive em torno de 30 dias e a fêmea chega a colocar entre 100 e 150

ovinhos. Se os ovinhos forem postos por uma fêmea contaminada, ao completarem seu ciclo

evolutivo, os filhotes do mosquito podem transmitir a doença também.

  Os ovinhos são postos acima da superfície da água, principalmente em recipientes artificiais.

Em um período que varia entre 7 e 9 dias, a larva passa por 4 fases até dar origem a um novo

mosquito.

  O Aedes aegypti põe seus ovos em recipientes como latas e garrafas vazias, pneus, calhas,

caixas d’água descobertas, pratos sob vasos de plantas ou quaisquer outroS objetoS que

possam armazenar água da chuva. O mosquito pode procurar ainda, criadouros naturais, como

bromélias e bambus.

ESTÁ GOSTANDO DE ME AJUDAR? 
VAMOS CONTINUAR...



RECAPITULANDO...

04) Quantos ovinhos uma

fêmea é capaz de produzir?

 

Entre 100 e 150    (   )

Entre 50 e 80        (   )

Entre 200 e 500   (   )  

05) Os ovos do Aedes são 

postos:

 

No piso do pátio        (   )

No cabelo                   (   )

Na àgua parada       (   )

04) Resposta: 100 e 150
05) Resposta: O

bjetos que arm
azenam

 água parada



   TU TENS IDO MUITO BEM E EU ESTOU GOSTANDO DE

VER... AGORA CHEGOU A PARTE MAIS LEGAL,

ALGUMAS ATIVIDADES PARA TI JÁ IRES

EXERCITANDO TEUS CONHECIMENTOS. JÁ ESTAMOS

QUASE NO FIM!



VAMOS COLORIR? PINTE OS
POSSÍVEIS FOCOS DO AEDES!
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JOGO DOS 7 ERROS
ENCONTRE OS FOCOS DE DENGUE NO PÁTIO:

LEMBRANDO: O Aedes aegypti põe seus

ovos em recipientes como latas e

garrafas vazias, pneus, calhas,

caixas d’água descobertas, pratos

sob vasos de plantas ou qualquer

outro objeto que possa armazenar

água da chuva. O mosquito pode

procurar ainda criadouros naturais,

como bromélias, bambus e buracos

em árvores.
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Vamos ver na tua casa e ao redor dela ou na
vizinhança o que pode ter de possíveis
criadouros para o Aedes aegypti? Marque com
um X e após conte os pontos:

(  ) caixa d`água sem tampa;

(  ) planta com pratinho sem areia; 

(  ) lixo acumulado (latas, vidros, plásticos);

(  ) garrafa de vidro viradas para cima;

(  ) piscina descoberta ou sem tratamento periódico;

(  ) bromélias;

(  ) fonte de água sem usar;

(  ) brinquedos deixados no pátio;

(  ) lona com acúmulo de água (toldos, fachadas);

(  ) pneus descobertos ou abandonados;

(  ) ralos para água da chuva com água acumulada e sem tela;

(  ) calhas sem limpeza periódica;

(  ) bebedouros para animais sem limpeza semanal;

(  ) baldes, bacias, recipientes virados para cima;

(  ) outros recipientes que podem acumular água da chuva;

 

 

Cada X marcado vale 01 ponto:

00 pontos – PARABÉNS! TU e TUa vizinhança estão cuidando com

responsabilidade o espaço em que vivem. Continuem preservando a vida e não

acumulando criadouros. 

01-05 pontos – ATENÇÃO! TU TENS Te cuidado, mas tem alguns locais que podem

estar sendo esquecidos. Esse mosquito é esperto! Não deixe nenhum local que

ele pode querer morar.

05-10 pontos - CUIDADO! O Aedes aegypti está rondando a Tua casa. TU até se

previne de ALGUNS focoS, mas tem TE esquecido de outros. Veja se os TEus

vizinhos estão tomando cuidado e se ligue. Converse com outras pessoas para

orientar a prevenção.

10-15 pontos – ALERTA MÁXIMO! TU e Teus vizinhos estão vacilando e abrindo

espaço para o Aedes aegypti morar aí. Com tanto descuido logo vai ter alguém

doente. Avisa todo mundo, junta o pessoal e bora acabar com esses

criadouros. Quem sabe um mutirão de limpeza e todo mundo aprende junto

como prevenir e não deixar viver esse mosquito?

 



CONSEGUIMOS! TU ÉS O NOVO  HERÓI OU HEROÍNA DE
COMBATE AO AEDES NO BRASIL!

   TU ÉS UM ORGULHO! É UMA HONRA TI TER EM NOSSA LEGIÃO

DE COMBATENTES, SUA COMUNIDADE FICARÁ MUITO PROTEGIDA

SOBRE TEUS CUIDADOS. NÃO ESQUEÇA QUE PRECISA POR EM

PRÁTICA TUDO O QUE APRENDEU AQUI E FAZER COM QUE O

AEDES DESAPAREÇA.

EU E O SUS
CONTAMOS
 CONTIGO!



RECORTE TUA CARTEIRINHA DE
COMBATENTE AO AEDES AEGYPTI!

LIGA DE COMBATE AO
AEDES AEGYPTI NO BRASIL
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