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RESUMO 

 

O Aedes aegypti é um mosquito pertencente ao Filo Arthropoda que está 
envolvido no ciclo de diferentes zoonoses como a Zica, Dengue e 
Chikungunya, doenças causadas por vírus e que na atualidade encontram-se 
amplamente distribuídas no Brasil. Diante disto, o Ministério da Saúde a partir 
do programa de Saúde na Escola vem trabalhando o tema junto aos alunos 
afim de erradicar os problemas causados por estas zoonoses. Este trabalho 
vislumbra a produção de uma cartilha para professores de diferentes disciplinas 
dando suporte para que trabalhem o tema em turmas do ensino fundamental, 
contribuindo assim para o melhor entendimento sobre o mosquito, suas 
doenças e seu combate. A sequência metodológica para a elaboração da 
cartilha parte do tema Aedes aegypti e suas zoonoses, trazendo informações 
sobre o assunto extraídas de diferentes fontes como artigos teses e sites 
relacionados a saúde. Coletamos também dados da situação no município de 
Vitória de Santo Antão com relação as zoonoses transmitidas pelo Aedes 
aegypti de 2014 a 2017, para que o professor tenha em mãos a realidade local 
para evidenciar a seus alunos. Para levantar a percepção de alunos sobre o 
tema foi aplicado um questionário com os alunos de uma escola local e 
pesquisados artigos com o mesmo direcionamento, destacando erros 
conceituais. Para auxiliar o profissional, foram elaboradas sequências didáticas 
que abordem o Aedes aegypti e suas doenças que possam ser desenvolvidas 
por professores de diferentes disciplinas do ensino fundamental durante suas 
aulas. A cartilha traz informações como a distribuição, morfologia, ciclo de vida, 
alimentação, zoonoses e profilaxia além da situação de Vitória de Santo Antão 
referente ao número de casos distribuídos por bairros nos últimos anos. Há 
também a descrição das ações promovidas pela Secretaria de Saúde do 
município para combater o vetor assim como as dificuldades encontradas para 
o combate. Para as percepções foram montados textos e tabelas para 
direcionar o professor sobre possíveis erros e/ou distorção de conhecimento 
para direcionar o conteúdo da aula para melhor resolver tais problemas. Para 
auxilia-lo nesse processo foram elaboradas sequencias didáticas com 
perspectivas inovadoras. Trabalhar o tema é de grande importância para a 
saúde da população como um todo, porém ainda sofre com a relutância da 
participação de professores que não são da área da ciência e que possuem 
dificuldade em associar o tema em suas aulas, este trabalho demonstrou ser 
uma ferramenta para quebrar esse tabu e tornar mais eficiente o combate ao 
Aedes aegypti. 

  

Palavras-chave: Educação Ambiental. Educação e saúde. Epidemiologia.  

Vírus. Zoonoses. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Aedes aegypti is a mosquito witch belongs to the Phylum Arthropoda and is 
involved in the cycle of different zoonosis as Zica, Dengue and Chikungunya, 
illness caused by virus that nowadays are found widely distributed in Brazil. 
Facing that, the Ministério da Saúde starting with the program Saúde na Escola 
has been working on this theme with the students in order to eradicate the 
problems caused by these zoonosis. This work glimpses the production of a 
booklet for teachers of different disciplines supporting those who work in 
elementary school, contributing to a better understanding about the mosquito, 
its illness and its fight. The methodological sequence to the elaboration of the 
booklet starts by the point Aedes aegypti and its zoonosis, bringing information 
about the subject extracted from different sources as article, thesis and sites 
related to health. It also has been collected data from the situation at the city of 
Vitória de Santo Antão with respect to zoonosis transmitted by Aedes aegypti 
from 2014 to 2017, to the teachers have in hand the local reality and then 
evidence their students. To rise the perception of the students about the point, a 
questionnaire was applied for them in a local school and searched articles with 
the same purpose, pointing conceptual mistakes. In order to support the 
teachers, it was elaborated a didactic sequences that approach Aedes 
aegypti and its illness that may be developed by teachers of different disciplines 
in elementary school during their classes. The booklet bring information like the 
distribution, morphology, life cycle, alimentation, zoonosis and prophylaxis 
beside the situation of Vitória de Santo Antão referring to the number of cases 
distributed by neighborhood in the last years. There is also description of 
actions promoted by the Secretaria de Saúde to fight the vector and the 
difficulties found in the combat as well. To the perceptions it was mounted texts 
and tables to guide the teacher about possible mistakes and/or informational 
distortions to head the class content in order to solve such problems. To 
support them in this process it was elaborated didactic sequences with 
innovative perspectives. Work on this subject has a huge importance to the 
population health as one, however it still suffers with the reluctance of the 
participation of teachers from others areas and have some difficulty in 
associating the subject in their classes, this work showed itself as a tool to 
break this taboo and improve the fight against Aedes aegypti. 
 

Keywords: Environmental education. Education and health. Epidemiology. 
Virus. Zoonoses. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

No presente trabalho, parti da elaboração de uma cartilha sobre o tema 

Aedes aegypti, buscamos propor e/ou construir diferentes estratégias didáticas 

que possam ser utilizadas por professores no combate ao mosquito e suas 

doenças nas escolas durante o desenvolvimento de suas aulas, sem 

necessariamente comprometer o conteúdo especifico de cada disciplina. A 

construção da cartilha envolveu a utilização do conhecimento geral sobre o 

assunto, bem como da problemática local vivenciada pelos munícipes, a 

percepção dos alunos de uma escola municipal de Vitória de Santo Antão 

sobre o Aedes e suas zoonoses, além de trabalhos encontrados na literatura 

sobre essa abordagem em outras regiões do país, afim de facilitar o 

direcionamento da construção das aulas. Houve a preocupação em criar 

recursos didáticos de fácil aplicação e construção, que pudessem ser utilizados 

por uma única disciplina ou de forma inter e multidisciplinar. 

O Aedes aegypti está envolvido no ciclo de diferentes zoonoses como a 

Zica vírus, Dengue e Febre Amarela, doenças causadas por vírus e que na 

atualidade encontram-se amplamente distribuídas no Brasil, principalmente a 

dengue. Estas causam sérios problemas de saúde aos infectados podendo 

levar a morte ou deixar sequelas graves. O mosquito desenvolve-se em 

criadouros naturais como por exemplo: buracos de arvores, bromélias, 

internódios de bambu dentre outros, como em locais artificiais representados 

por uma enorme variedade de lugares fornecidos pelo homem, tais como 

pneus, garrafa, lixo, caixa d’água ou qualquer recipiente que possa acumular 

água e fique acessível ao mosquito. Os ovos conseguem permanecer viáveis 

nesses locais por longos períodos, mesmo em condições desfavoráveis 

(CONSOLI; OLIVEIRA, 1994). Tais temas são trabalhados nas ações de 

Educação e Saúde nas escolas, uma parceria entre as Secretarias de Saúde e 

Educação, a Educação em Saúde tem sido apontada como um conjunto de 

práticas pedagógicas de caráter participativo, construtivistas e transversais a 

vários campos de atuação (BRESSAN; MEDEIROS, 2014). 

Até dezembro de 2016 Pernambuco estava em quarto lugar na lista de 

casos de dengue no Brasil e o terceiro no Nordeste. A cada 100 mil habitantes 
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707 foram contaminados com o vírus (FOLHA DE PERNAMBUCO, 2016). Em 

2015, foram registrados 26 municípios com epidemia de dengue e mais 83 em 

situação de risco, de acordo com pesquisa realizada pela Secretaria de Saúde 

de Pernambuco. Até abril do mesmo ano foram registrados 18.431 casos em 

165 cidades, 423,91% a mais comparando ao período anterior. Entre os 

municípios com a epidemia estão Recife, Goiana, Surubim, Limoeiro, Vitoria de 

Santo Antão e Santa Cruz do Capibaribe. Em 2015, foram confirmados 19 

casos de dengue grave com 11 óbitos suspeitos notificados (DIÁRIO DE 

PERNAMBUCO, 2015). A profilaxia é um dos métodos de grande valia no 

controle da doença e do mosquito, sendo de fundamental importância conhecer 

um pouco mais sobre o animal. 

A escola tem o papel importante no combate ao vetor, onde os alunos 

têm contato direto com informações da biologia do animal suas zoonoses e 

prevenções. Esperam-se dessa forma que o aluno cumpra seu papel na 

sociedade, repassando e praticando as informações obtidas para o controle do 

vetor. Para isso, é importante a participação ativa do professor na produção de 

roteiros de aulas teóricas e/ou praticas, para facilitar o processo de ensino 

aprendizagem, incluindo esse tema na construção de suas aulas. Dessa forma, 

os programas de Educação em Saúde desenvolvidos por Governos Estaduais 

e Municipais, culminam em uma série de estratégias desenvolvidas pelas 

Secretarias de Saúde juntamente com as Secretarias de Educação, e 

envolvem temas diversos, que buscam minimizar os problemas locais, dentre 

os temas trabalhados por estas ações temos o Aedes e suas zoonoses.  

O desenvolvimento de estratégias didáticas que possam ser realizadas 

por professores de diferentes disciplinas para o combate ao Mosquito e suas 

zoonoses, representam uma forte estratégia que visa minimizar os efeitos 

dessas doenças. Quanto mais se conhece um determinado assunto e o incluir 

em suas atividades diárias, facilmente pode-se criar soluções para o seu 

controle. Vale salientar que nesse trabalho as estratégias didáticas serão 

construídas de forma transversal e que o tema venha a ser trabalhado por 

diferentes disciplinas em paralelo, quando estas estiverem discutindo os 

conteúdos dos seus planos de aula. 

 



9 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O Aedes aegypti e suas zoonoses 
 

 O Aedes aegypti representa insetos conhecidos popularmente como 

mosquitos, pernilongos, muriçocas ou carapanãs (CONSOLI; OLIVEIRA, 1994), 

devido a sua participação no ciclo da dengue também é comumente conhecido 

como mosquito da dengue. Provavelmente teve origem na África e que foram 

trazidos para as Américas possivelmente em barris de água durante as 

primeiras expedições. Nas Américas encontraram climas tropicais e 

subtropicais que favoreceram a sua reprodução, hoje são encontrados do sul 

dos Estados Unidos ao sul da Argentina (NELSON, 1986).  

Seu ciclo biológico envolve quatro fases: o ovo, quatro estágios larvais e 

pupa, estas são fases imaturas e aquáticas e por último o mosquito sua fase 

adulta e terrestre (CONSOLI; OLIVEIRA, 1994).  

A ovoposição ocorre em coleções aquáticas, onde sofre o 

desenvolvimento a partir de uma metamorfose completa (SILVA, 2007). Tais 

coleções podem ser naturais ou artificiais, os naturais são formados pela ação 

da natureza tais como o acumulo de água em bromélias, bambus ou no próprio 

ambiente como poças formadas em rochas ou em brechas de arvores, lagos, 

beira de rios entre outros. Já as coleções artificiais são formadas a partir da 

ação do homem tais como, lixos que podem acumular água, recipientes 

plásticos, calhas, pneus entre outros. Vale salientar que muitos recipientes 

podem servir como reservatórios (locais de desova e desenvolvimento das 

larvas) para o mosquito, até mesmo os pequenos e que passam despercebidos 

como tampinhas de garrafas, conchas de caramujo, pequenos vasilhames, 

pratinhos de plantas dentre outros.  

O Aedes aegypti na fase adulto é escuro, com faixas brancas nas bases 

dos segmentos, o macho se diferencia da fêmea por possuir antenas plumosas 

e palpos mais longos (FUNASA, 2001). Característica que auxilia na sua 

identificação pelos leigos, uma vez que as manchas brancas em sua perna e 

corpo são facilmente visualizadas, dando a impressão que o animal é formado 

por uma série de pintinhas brancas. 
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Este animal está envolvido no ciclo de diferentes zoonoses como a Zica 

vírus, Dengue e Febre Amarela, doenças causadas por vírus, do gênero 

Flavivírus, e a Chikungunya causada por um vírus pertencente ao gênero 

Alphavirus. Atualmente é o mais importante vetor da dengue, Zica vírus e 

Chikungunya (SOUZA, 2016).  

Dentre as zoonoses causadas por este mosquito, a mais conhecida e 

amplamente distribuída é a dengue. Esta se caracteriza por uma infecção 

causada por um de quatro vírus, separado de maneira a constituir os sorotipos 

I, II, III e IV. A forma clínica conhecida como dengue hemorrágica (FHD) 

envolve vários fatores como o tipo do vírus, a idade do paciente (geralmente 

baixa), o estado imunológico e a predisposição genética da pessoa infectada. A 

infecção com um dos vírus não estabelece o desenvolvimento de imunidade 

cruzada para os demais. Dessa maneira, a população que habita determinada 

região endêmica poderá ser submetida a quatro surtos de dengue 

(FORATTINI, 2002). 

A Dengue Clássica tem sido muito elevada em várias capitais brasileiras, 

com repercussões sobre o absenteísmo na esfera do trabalho e da frequência 

às escolas, pois em grande parte dos indivíduos acometidos impede o 

desempenho das atividades habituais, por vários dias (TEIXEIRA, 1996). 

Na epidemia de 2002, foram notificados 794.219 casos de dengue no 

Brasil com 2.714 casos de dengue hemorrágica (SIQUEIRA JÚNIOR, 2005 

apud BRITO, 2007). Só em Recife ocorreram 43.361 casos de dengue clássica 

(BRITO, 2007 apud BRASIL, 2007). Até abril de 2015, segundo a Secretaria 

Estadual de Saúde de Pernambuco, o Estado apresentou 83 municípios em 

risco de surto de dengue sendo registrados 18.431 casos sendo 2.987 

confirmados. Vitoria de Santo Antão aparece entre os municípios com maior 

grau de incidências, com 337,36 casos por 100 mil habitantes (DIÁRIO DE 

PERNAMBUCO, 2015).  

Até maio de 2017, Pernambuco notificou 5.459 casos de dengue sendo 

1.101 confirmados, redução de 94,8% em relação ao ano passado. Ainda 

foram notificados 1.709 de Chikungunya com 412 confirmados, redução de 

96,8% e 259 de Zica, porém sem confirmação, redução de 97,5%. Pernambuco 

confirmou a primeira morte por arbovirose deste ano segundo boletim 
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divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde a vítima é um idoso morador do 

recife morreu com Dengue (CASA SAUDÁVEL, 2017).  

 

2.2 Atividades didáticas para o combate ao mosquito e suas zoonoses 

 

A Educação em Saúde envolve a aprendizagem sobre as doenças como 

um todo, entendendo efeitos, causas, como evitá-las e promover a saúde 

incluindo os fatores sociais que estão ligados a saúde e bem-estar (SCHALL; 

STRUCHINER, 1999). A compreensão de cidadania com participação social, 

política e seus direitos, assim como se ter uma opinião formada e responsável 

em diferentes situações sociais, tomar decisões individuais e coletivas, agir de 

maneira responsável a sua saúde e à saúde coletiva, são alguns dos objetivos 

do ensino fundamental (BRASIL, 1997). 

Neste contexto, na educação, são articuladas atitudes, aptidões, 

comportamentos e práticas pessoais que possam ser aplicados e 

compartilhados com a sociedade esse processo educativo favorecendo o 

desenvolvimento da autonomia, ao mesmo tempo em que atende a objetivos 

sociais (BRASIL, s.d.).  

A produção de recursos didáticos que venham ser utilizados por 

professores de maneira inter ou multidisciplinar proporciona um diálogo, 

relacionando-os entre si para a compreensão da realidade. A interação é uma 

maneira complementar ou suplementar que possibilita a formulação de um 

saber crítico-reflexivo, saber esse que deve ser valorizado cada vez mais no 

processo de ensino-aprendizado (OLIVEIRA, 2017). 

 A interdisciplinaridade na escola vem complementar as disciplinas, 

criando no conceito de conhecimento uma visão de totalidade, onde os alunos 

possam perceber que o mundo é composto de vários fatores, que as somas de 

todos formam uma complexidade (BONATTO et al., 2012). Ter diferentes 

disciplinas trabalhando um mesmo tema tanto da forma multi ou interdisciplinar 

auxilia o aluno a compreender melhor o conteúdo de uma forma como um todo.  

No início do século XIX, no Brasil, os manuais usados para ensinar a ler 

e escrever eram importados de Portugal, pois até o ano de 1808, não era 

permitida a publicação de livros nacionais. Os professores confeccionavam o 
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seu próprio material para alfabetizar e usavam também cartilhas portuguesas 

como: O expositor português e a Cartilha Maternal, tendo sido esta última 

produzida pelo poeta português João de Deus (ESPAÇO EDUCAR, 2009). 

O Ministério da Saúde utiliza cartilhas como estratégia educativa para 

combate e prevenção de novos casos de dengue. Disponibiliza cartilhas 

pedagógicas para ensinar crianças e adolescentes sobre a problemática da 

doença e do seu vetor nas escolas.  

As cartilhas, ao serem usadas para educação em saúde no ensino sobre 

dengue, deve ter dupla função: sensibilizar os estudantes para a problemática 

da doença, visto que a população interfere diretamente na disponibilidade de 

criadouros, e instruir os alunos, acrescentando-lhes informações acerca da 

biologia do vetor e dos mecanismos envolvidos na transmissão da dengue 

(MARTEIS; MAKOWSKI; SANTOS, 2011). Estas buscam aproximar o público 

leigo para fatos do mundo da ciência, possuem natureza informativa e 

persuasiva, incentivando o reforço ou a mudanças de atitudes em relação ao 

tema tratado, nelas são usadas linguagem do uso comum assim como imagens 

e recursos gráficos que facilitam a compreensão do leitor mesmo com pouca 

escolaridade (MENDONÇA, 2006). 
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3 OBJETIVO 

 

3.1 Objetivo geral 
 

Construir uma cartilha sobre o Aedes aegypti e suas zoonoses, que 

contenha sequências didáticas que possibilitem ao professor trabalhar com 

diferentes perspectivas o tema em turmas do ensino fundamental, contribuindo 

assim para o melhor entendimento sobre o mosquito, suas doenças e seu 

combate. 

 

3.2 Objetivos específicos  
 

• Elaborar uma cartilha sobre o Aedes aegypti e suas zoonoses, contento 

informações gerais sobre o assunto bem como os dados da situação no 

município de Vitória de Santo Antão. 

• Propor sequencias didáticas que abordem o Aedes aegypti e suas 

doenças, de fácil elaboração que possam ser desenvolvidas pelos 

professores de diferentes disciplinas do ensino fundamental durante 

suas aulas. 

• Descrever na cartilha a percepção dos alunos sobre o tema, destacando 

erros conceituas e desvios de conhecimento, direcionando assim o 

professor para a resolução desses problemas.  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Área de estudo (Município e a escola) 

 

A cidade da Vitória de Santo Antão, localizada no planalto da 

Borborema, encontra-se a 48 km do Recife, a uma altitude média de 157 

metros acima do nível do mar. Sua população foi estimada em 136 mil 

habitantes até 2016 distribuída em uma área territorial de 335,942 km2 onde 

63.3% de domicílios possuem esgotamento sanitário adequado, 44.2% de 

domicílios urbanos em vias públicas contam com arborização e 8.8% de 

domicílios urbanos em vias públicas contam com urbanização adequada 

(BRASIL, 2017). 

Nosso local de pesquisa foi a escola Aglaíres Silva da Cruz Moura, 

localizada na Avenida Dom João Costa, bairro do Maués. Conta com um 

quadro de 34 funcionários, 52 professores e 865 alunos distribuídos em 17 

salas. Trabalhamos com turmas do ensino fundamental series finais, mais 

especificamente turmas 7°ano. 

 

4.2 A Elaboração da Cartilha 
 

O guia contará com capa ilustrada, apresentação, sumário, e 04 

capítulos referentes ao tema, bibliografia e ou fontes consultadas. Os quatro 

capítulos foram construídos a partir do levantamento de informações em 

diferentes fontes de consulta. São eles: 1 – Fundamentação teórica sobre o 

mosquito e as suas zoonoses; 2 – A condição do mosquito e suas zoonoses no 

município de Vitória de Santo Antão; 3 Percepção de alunos de Vitória de 

Santo Antão e outros trabalhos com relação ao mosquito e suas zoonoses. 

Estes capítulos foram elaborados a fim de subsidiar os professores com 

informações teóricas para elaboração de suas aulas práticas que são sugeridas 

e apresentadas no capítulo 4 – Propostas didáticas, este último com práticas 

que podem ser executadas por uma disciplina de forma inter e/ou 

multidisciplinar. 

As ilustrações foram retiradas de sites, artigos, livros e ações em 

escolas, algumas foram modificadas para melhor entendimento do leitor. A 
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partir dos dados da pesquisa feita com alunos e professores pelo autor, tabelas 

e gráficos foram criados me programas de office Word e Excel para melhor 

interpretação do usuário da cartilha. 

 

4.3 Coletas de dados para a confecção do guia 

 

4.3.1 A construção do capítulo 01: Fundamentação teórica sobre o mosquito e 
suas zoonoses.  

As informações gerais sobre o Aedes aegypti foram coletadas a partir de 

artigos acadêmicos, dissertações, teses, artigos de jornais, livros e sites ligados 

à saúde dentre outras fontes que abordam a temática em estudo. Os assuntos 

levantados foram:  A classificação, distribuição, morfologia, biologia e zoonoses   

Todas as fontes consultadas encontram-se nas referências e/ou no 

anexo. 

 

4.3.2 A construção do capítulo 02: A condição do mosquito e suas zoonoses no 
município de Vitória de Santo Antão. 

Foi realizado um levantamento do número de casos confirmados de 

Dengue, Zica e Chikungunya do período de 2014 a novembro de 2017 na 

Secretaria Municipal de Saúde de Vitoria de Santo Antão, coletando também 

informações relevantes como os bairros mais atingidos, os principais 

problemas enfrentados pela Secretaria para combater o vetor e futuras ações a 

serem promovidas no seu controle. 

 

4.3.3 A construção do capítulo 03: Percepção de alunos de Vitória de Santo 
Antão e outros trabalhos com relação ao mosquito e suas zoonoses. 

 Na elaboração desse capítulo foram envolvidas duas fontes de 

informações, a primeira partiu da percepção que os alunos do 7º ano da escola 

municipal Aglaíres Silva da Cruz Moura sobre o Aedes aegypti e suas 

zoonoses. A segunda partiu da análise de trabalhos realizados sobre 



16 
 

percepção sobre o Aedes aegypti e suas zoonoses em diferentes regiões do 

país tais como: 

Ações educativas para o combate ao mosquito Aedes aegypti em uma 

escola da região metropolitana de São Luís (SANTOS et al., 2017). 

Percepção de estudantes de 9° ano sobre dengue, Zica e Chikungunya 

(RORIZ; PERES; RAMOS; 2016) 

Nas turmas de 7° ano do ensino fundamental, foi feita a sondagem dos 

conhecimentos gerais sobre o Aedes aegypti através de questionários (anexo 

01) aplicados em sala de aula, fazendo assim o levantamento de dúvidas e 

conhecimentos errôneos dos alunos sobre o tema, para verificar como os 

professores trabalham o tema, também foi aplicado um questionário com os 

professores de diferentes disciplinas (Anexo 02), afim de saber se trabalham 

e/ou as dificuldades que sentem em trabalhar o tema em suas aulas.  

 

4.3.4 A construção do capítulo 04: Propostas didáticas. 

Com base nas informações levantadas para a construção dos capítulos 

1, 2 e 3 serão propostas e/ou montadas sequências didáticas que abordem o 

tema Aedes aegypti e suas zoonoses para diferentes matérias e que possam 

ser trabalhadas por uma única disciplina, de forma interdisciplinar e/ou 

multidisciplinar. A interdisciplinaridade tem como objetivo repassar as 

disciplinas relacionando-as, criando assim um vínculo que possa originar novas 

descobertas. Já multidisciplinaridade consiste em um conjunto de disciplina 

estudadas de maneira não-linear entre si. Esse processo tem como objetivo a 

construção de um conhecimento sólido, permitindo assim um conhecimento 

não especializado, porém mais polivalente e eclético (PORTAL EDUCAÇÃO, 

2013).  

Os Temas Transversais se encaixam perfeitamente nestas 

metodologias, eles correspondem a questões importantes, urgentes e 

presentes sob várias formas na vida cotidiana, que entre eles estão a ética, 

educação sexual, meio ambiente e saúde, tem como desafio encaixar-se nas 

escolas e da mesma abrir-se para o seu debate. Os objetivos e conteúdos dos 
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Temas Transversais devem ser incorporados nas áreas já existentes e no 

trabalho educativo da escola (BRASIL, 1997).  

Algumas atividades foram de autoria do próprio autor e outras já foram 

disponibilizadas na internet como a produção da armadilha que está disponível 

no site MundoConectado.net e outras como o caça palavras e palavras 

cruzadas que foram feitas a partir de sites como Educolorir.com e 

Nicecross.herokuapp.com que auxiliam na produção, os links estão disponíveis 

nas referências da cartilha. 

As atividades foram pensadas a partir da relutância que os professores 

impõem ao trabalhar o tema, trazendo ideias para que eles possam 

desenvolver em aula. Foram elaboradas de forma que possam ser trabalhadas 

de diferentes maneiras, inclusive na forma interdisciplinar. Uma disciplina pode 

e deve complementar a outra para que o aluno compreenda o conteúdo como 

um todo. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Cartilha 
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APRESENTAÇÃO 

Esta cartilha traz o tema transversal Aedes aegypti e suas zoonoses, ela 

é indicada para professores. 

Nela contém informações sobre o Aedes aegypti como sua distribuição, 

sua biologia como um todo incluindo suas zoonoses assim como as profilaxias. 

Ainda trouxemos os números de casos das doenças transmitidas pelo 

mosquito em Vitória de Santo Antão dos últimos anos, isso para dar subsídio 

aos professores em se trabalhar o tema trazendo a realidade local e tentar 

fazer com que os alunos se sensibilizem com a problemática.  

A cartilha ainda traz a percepção de alunos do ensino fundamental sobre 

tema assim como outros trabalhos relacionados, com isso você professor já 

terá uma noção de como eles veem o animal e dos possíveis erros de 

conceitos que você poderá se deparar e já ir buscando esclarecer de maneira 

eficaz,  

E por últimos foram criados alguns recursos didáticos para dar ideias 

aos professores quando trabalharem o tema. Esses recursos podem ser 

adaptados a suas aulas, além de poder ser trabalhado de forma interdisciplinar 

com seus colegas de trabalho. 

Professor, você tem em mãos uma arma poderosa contra o Aedes 

aegypti, contamos com sua colaboração para combater esse mal.  

Desejamos uma boa leitura e um ótimo trabalho! 
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CAPÍTULO 01: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA SOBRE O MOSQUITO E 

SUAS ZOONOSES.  

Aedes aegypti 

 

Foi descrito por Linnaeus em 1762, e classificado taxonomicamente no 

Reino: Animália, Filo: Arthropoda, Classe: Insecta, Ordem: Díptera, Família: 

Culicidae, Gênero: Aedes e Subgênero: Stegomyia e Espécie Aedes aegypti 

(MARQUES et al,2017). 

O gênero Aedes é formado por muitos subgêneros, mas no Brasil 

ocorrem apenas quatro deles o Ochlerotatus, Stegomyia, Howardina e 

Protomacleaya. Dessas quatro, duas são de importância epidemiológica: 

Ochlerotatus é o subgênero com maior número de espécies no Brasil. 

Stegomyia subgênero no qual pertencem as espécies Aedes aegypti e o Aedes 

albopictus, dois dos principais responsáveis por transmissão de zoonoses do 

Brasil (CONSOLI; OLIVEIRA, 1994).  

O Aedes aegypti é a espécie mais comum aqui no Brasil, principalmente 

nas áreas urbanas, estes é o principal foco do nosso trabalho. 

Distribuição:                        

 Ainda não se tem com precisão o local de origem do Aedes aegypti, 

porém muitos autores afirmam que teve origem na África enquanto outros 

dizem que na Ásia e Europa, sendo distribuído no mundo pelo homem. A 

chegada nas Américas possivelmente foi em barris de água contendo ovos e 

larvas trazidas nas primeiras expedições europeias e com o passar dos anos 

se espalhando pelo mundo (CONSOLI; OLIVEIRA, 1994). O Aedes é adaptado 

a climas tropicais e subtropicais do globo localizados entre os limites 35° de 

latitude norte e de 35° latitude sul, dando lhes condições climáticas favoráveis a 

reprodução (NELSON,1986), atualmente encontra-se amplamente distribuído 

principalmente nas zonas tropicais (Imagem 1).  
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Imagem 1: Distribuição mundial da população de Aedes aegypti.  

 

A região em azul caracteriza locais onde não se tem a presença do Aedes aegypti, em amarelo 

regiões com a presença do inseto, porém em menor escala e em vermelho regiões onde há 

forte incidência do mosquito. Fonte: Communitor, 2016. 

 

Morfologia: 

O Aedes aegypti é um mosquito escuro (preto ou marrom) com escamas 

ornamentais que formam manchas brancas por seu corpo, quando adultos 

possuem cabeça, tórax e abdômen (Imagem 2). 

 

             Imagem 2: Mosquito Aedes aegypti  

 

Fonte: CVAS RIO, 2011. 

Na cabeça estão os órgãos dos sentidos, dois olhos compostos, 

formados de agregados de omatídeos, “lentes” minúsculas e sensíveis à luz 
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(Figura 1), o Aedes possui um campo de visão de 225° (MASSAO, 2016). 

Ainda na cabeça possuem duas antenas longas, compostas por 15 ou 16 

segmentos, contam também com dois palpos labiais que possuem funções 

sensoriais. 

Figura 1: Desenho esquemático de Omatídeos do Aedes aegypti e órgãos dos sentidos. 

 

Fonte: Renner, imagem modificada Mundo Estranho, 2016. 

Em seguida se encontra seu aparelho bucal do tipo picador, composto 

por 6 estiletes (labro-epifaringe, um par maxilas, um par de mandíbula e a 

hipofaringe) na figura 2.                           
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Figura 2: Desenho esquemático de aparelho bucal de Aedes fêmea. 

 

 

Fonte: Renner, imagem modificada Principais mosquitos de importância sanitária no Brasil 

 

O macho diferencia-se da fêmea por possuir antenas plumosa e palpos 

mais longos como podemos observar na figura 3 (FUNASA, 2011).  

 

              Figura 3: Morfologia do macho e fêmea. 

  

   Fonte: Renner. 

No tórax encontramos os apêndices locomotores, contam com três pares 

de pernas ambulatoriais, essas articuladas compostas de coxa, trocânter, 
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fêmur, tíbia e cinco tarsômeros, e um par de asas do tipo membranosa, um par 

de pernas se encontra no protórax região anterior ligada a cabeça, no 

mesotórax região mediana do tórax, se encontra um par de pernas e um par de 

asas funcionais, no metatórax, um par de pernas e outro par de asas sendo 

essas modificadas denominadas halteres, que lhes dão equilíbrio durante o voo 

(FIGUEIRA, 2011).  

 Por fim o abdômen, este contém as vísceras que formar a maior parte 

dos sistemas do animal, formado por dez segmentos que são formados por 

placas, a dorsal denominada de tergito e a ventral chamada de esternito 

(CONSOLI; OLIVEIRA, 1994). É a região onde se encontra o aparelho 

respiratório, os espiráculos estão distribuídos em pares em cada segmento, 

sendo os dois últimos segmentos reduzidos, modificados em ânus e sua 

genitália, possuem a abertura dos canais genitais associados aos órgãos de 

cópula e postura (DEMOLIN, 2011). 

O Aedes aegypti é facilmente confundido com outros mosquitos, como 

Aedes albopictus ambos são muito parecidos e difíceis de se identificar a olho 

nu, mas usando uma lupa simples podemos ver que os dois apresentam as 

machas brancas pelo corpo e pernas, mas pode se observa uma diferença em 

seus dorsos, o Aedes aegypti apresenta listas brancas na forma de lira 

enquanto o A. albopictus apresenta apenas uma lista branca (Figura 4). Além 

de compartilhar algumas características morfológicas eles também 

compartilham a capacidade de ser vetor da Dengue, Febre Amarela, Zica e 

Chikungunya. 
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Figura 4: diferença morfológica entre o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, observe a 

diferença no dorso de cada mosquito 

       Fonte: Renner 

 

Estas espécies possuem hábitos um pouco diferentes. O Aedes 

aegypti é comumente encontrado em interiores de residências, próximo ao ser 

humano. O Aedes albopictus se encontra com mais frequência em ambientes 

com vegetação, tais como: Praças, parques e matas. Esta diferença de 

comportamento justifica em parte a maior “má-fama” do Aedes aegypti. 

Justamente pelo fato de que ele “prefere” permanecer próximo aos seres 

humanos, é responsável pela maior parte dos casos de transmissão de 

zoonoses (COMMUNITOR, 2016). 
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Outro mosquito que as pessoas confundem muito com o A. aegypti é o 

Culex quinquefasciatus ambos são encontrados no meio urbano, Culex não 

apresenta machas brancas em seu corpo e sua coloração é marrom, já o Aedes, 

é preto e com manchas brancas, as vezes sua coloração pode ser confundida 

com o marrom quando ele está alimentado, pois seu abdômen fica 

temporariamente dilatado mudando um pouco sua cor. O C. quinquefasciatus ao 

contrário do Aedes aegypti, é mais lento e faz mais barulho ao voar. 

Ciclo  

O Aedes aegypti apresenta um ciclo de vida holometábolo, ou seja, 

passa por metamorfose completa, apresentando as formas de ovo, larva e 

pupa, estágios onde são dependentes de água e por último a forma adulta o 

mosquito, o estágio terrestre (Figura 5) (CONSOLI; OLIVEIRA, 1994). 

             Figura 5: Esquema do ciclo de vida do Aedes aegypti. 

 

Fonte: Renner 
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 Se reproduzem em criadouros artificiais, formados a partir da atividade 

humana, ou criadouros naturais que são formados por ações da natureza 

(Quadro 1). 

Quadro 1: Tipos de criadouros artificiais e naturais  

Criadouros Artificiais  Criadouros Naturais 

Vasos/frascos com água, pratos, 

pingadeiras, bebedouros em geral, 

fontes ornamentais, materiais de 

construção, Calhas, e lugares em 

desníveis, sanitário em desuso, 

piscinas não tratadas, cascos de 

garradas em muros, toldos. Pneus e 

outros materiais rodantes, lixo 

(plástico, garrafas, latas) sucata em 

pátios ferro-velho e recicladoras, 

entulhos. 

Axilas de folhas (bromélias, etc.) 

folhas caídas, buracos em arvores e 

em rochas, cascas, restos de animais 

(cascos e carapaças), lagoas, tocas 

de animais, bambus, conchas, cocos 

 

Do contrário do que muitos pensam, conseguem se reproduzir não só de 

água limpa, estudos mostram que o Aedes aegypti tem capacidade de 

reprodução mesmo em ambientes com alto graus de poluição, como esgotos 

domésticos e córregos, onde encontram fontes de matéria orgânica, escolhem 

locais que possam oferecer algumas condições físicas e químicas tais como a 

temperatura em torno de 26 a 27°C e nutrientes que possam alimentá-los em 

sua fase aquática (BESERRA et al., 2009). Os ovos possuem cor clara quando 

depositados, escurecem após contato com o oxigênio (Figura 6). São postos 

nas paredes do criadouro bem próximo à superfície da água, e adquirem 

resistência ao ressecamento, podendo manter-se viável por até 450 dias. Já 

em ambientes favoráveis o desenvolvimento do embrião ocorre em 48h 

(INSTITUTO OSWALDO CRUZ, 2017). 
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Figura 6: Ovos de Aedes aegypti

 

Fonte: Renner 

As larvas passam por quatro estágios evolutivos L1, L2, L3 e L4, em um 

processo de troca de exoesqueleto denominado ecdise, passam de um estágio 

para o outro. As larvas possuem cabeça, tórax e abdome. O abdome divide-se 

em oito segmentos, na região final possuem quatro brânquias para regulação 

osmótica e um sifão para a respiração, por isso é comum vê-las de ponta-

cabeça na superfície da água (figura 7) (MARQUES et al, 2017). O tórax 

apresenta quatro espinhos simples bem desenvolvidos, característica que 

auxilia na identificação da espécie (NELSON, 1986) 
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Figura 7: Desenho esquemático da larva do Aedes aegypti e suas estruturas  

Fonte: Renner 

Na cabeça encontramos o aparelho bucal do tipo mastigador raspador, 

possuem escovas orais que se movimentam para gerar correntes hídricas que 

trazem a boca partículas que serão mastigadas, alimentam-se de bactérias, 

algas, esporos de fungos e matéria orgânica encontrada no ambiente. Neste 

período elas se alimentam bastante e após o estágio L4 elas passam para a 

fase de pupa (CONSOLI; OLIVEIRA, 1994).  

  A pupa (Figura 8) não se alimenta, é o período que entra em 

metamorfose para se tornar um mosquito, processo que leva de dois a três dias 

dependendo das condições no ambiente (NELSON, 1986). As pupas passam 

boa parte do tempo estáticas respirando na superfície da água através das 
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trompas respiratórias, sensíveis a estímulos, ao perceber qualquer vibração se 

deslocam para o fundo do recipiente onde se encontra utilizando movimentos 

do abdome (MARQUES et al., 2017). 

Figura 8: Desenho esquemático da Pupa de Aedes aegypti e suas estruturas 

            Fonte: Renner 

 Após emergir do estágio de pupa, o inseto adulto (Figura 9) procura 

pousar sobre as paredes do recipiente, permanecendo assim por horas, o que 

permite o endurecimento do exoesqueleto e das asas, após 24 horas já podem 

acasalar (RIO DE JANEIRO, 2011). Esta é fase reprodutiva do inseto, a cópula 

geralmente é realizada durante o voo quando o macho é atraído pelo som das 

batidas das asas da fêmea, ele a entrelaça através de suas patas para que 

ocorra a copula, mas pode ocorrer sobre alguma superfície. Uma única 

inseminação é suficiente para fecundar todos os ovos que a fêmea venha a 

produzir durante sua vida (MARQUES et al., 2017). Basta uma cópula para a 



32 
 

reprodução ser concretizada, a fêmea guarda o esperma em uma estrutura 

chamada espermateca, um reservatório de esperma encontrado nas fêmeas de 

insetos, onde retém temporariamente os espermatozoides para realizar a 

fecundação. Após a cópula, as fêmeas precisam realizar a hematofagia 

(INSTITUTO OSWALDO CRUZ, 2017). 

Figura 9: Desenho esquemático Mosquito Aedes aegypti adulto e suas estruturas 

 

Fonte: Renner 
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O processo de hematofagia a maioria das vezes dura cerca de 3min, a 

fêmea consegue sugar sangue diretamente de algum vaso capilar (Figura 10) 

              Figura 10: Desenho esquemático de fêmea sugando. 

                                  Fonte: Renner 

 Alimentação 

 Os mosquitos de ambos os sexos geralmente alimentam-se de 

açúcares provenientes de flores, frutos e seiva, mas somente as fêmeas se 

alimentam de sangue, tais nutrientes são necessários para suas atividades 

assim como para sua longevidade (CONSOLI; OLIVEIRA, 1994). As fêmeas 

preferem sangue humano, porém na falta dele pode se alimentar de sangue de 

outros animais vertebrados. Tal hábito alimentar está ligado diretamente com a 

produção dos ovos, os nutrientes contidos no sangue, serão convertidos em 

substâncias proteicas que irão integrar o vitelo, que contribuirá não só para a 

quantidade de ovos, mas também para a qualidade dos mesmos (FORATTINI, 

2002). As fêmeas do Aedes aegypti encontram-se aptas para a postura de 
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ovos três dias após a ingestão de sangue, passando então a procurar local 

para desovar (FIOCRUZ, 2017). 

Zoonoses  

O Aedes aegypti é o vetor de doenças, como a Dengue, Chikungunya, 

Zika vírus e Febre Amarela, transmitida por meio de sua picada. Antes de falar 

das doenças é preciso entender o mecanismo de infecção que ocorre do 

hospedeiro para o vetor. O mosquito fêmea se infecta ao picar um hospedeiro 

doente com o vírus, depois, de 10 a 12 dias, os vírus se disseminarão pelo 

organismo do mosquito chegando a suas glândulas salivares e a partir daí ela 

poderá transmitir o vírus para outra pessoa (FIOCRUZ, 2017). 

A dengue é a infecção por um dos quatro vírus do gênero Flavivírus, 

podendo ser chamado do tipo I, II, III e IV. O indivíduo que for infectado por um 

dos sorotipos, não está livre dos demais podendo ser infectado por outros vírus 

e todos podem causar tanto a forma clássica da doença quanto as formas mais 

graves. Seus sintomas são dores de cabeça, febre, dores nas articulações e 

nos músculos (FORATTINI, 2002). 

Chikungunya é uma arbovirose causada por um vírus do gênero 

Alphavirus. No Brasil, a circulação do vírus foi identificada pela primeira vez em 

2014. Os sintomas podem durar de 10 dias a 3 anos, são semelhantes aos da 

dengue, provocando dores de cabeça, febre, dores nas articulações e nos 

músculos, porém o sintoma mais característico são as dores nas articulações 

que são intensas e incapacitantes (SOUZA, 2016). 

Zica vírus assim como a dengue, é um vírus pertencente ao gênero 

Flavivírus identificado pela primeira vez no Brasil em abril de 2015, com 

sintomas de febre baixa, manchas vermelhas na pele, dores de cabeça, dores 

nas articulações e nos músculos podendo se estender de 3 a 10 dias (BRASIL, 

2017). Este vírus está fortemente ligado aos casos de microcefalia. A 

microcefalia é a má formação do cérebro, um crescimento abaixo do normal no 

período de gestação, e só pode ser detectada com segurança partir da 24° 

semana de gestação. Esta doença também pode ter causa genética ou pode 

ser causada por alguns fatores como exposições a drogas, desnutrição grave 

durante a gestação, rubéola congênita entre outros. Pesquisa publicada em 

http://www.suapesquisa.com/cienciastecnologia/dengue.htm
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2016 explica que o Zika vírus seria responsável por atacar células progenitoras 

neurais. Essas células são essências para a formação dos ossos e da 

cartilagem do crânio, por isso há uma má-formação craniana em bebês cujas 

mães foram infectadas pelo vírus durante a gravidez (MINHA VIDA, 2017). 

A Febre Amarela é uma doença causada por um vírus do gênero 

Flavivírus, seus sintomas duram cerca de três dias, provocando febre alta, 

cansaço dores de cabeça e musculares náusea e vômitos, podendo se tornar 

mais grave causando insuficiência hepática e renal levando a óbito (FIOCRUZ, 

2014). 

Profilaxia 

A ações de combate ao mosquito são as principais iniciativas para controlar 

as zoonoses, e envolvem ações ligadas as Secretarias de Saúde, Educação e 

pela participação efetiva da população. 

Secretarias de Saúde 

As Secretarias de Saúde de todos os estados se mobilizam promovendo 

ações de controle e combate contra o mosquito além de pesquisas na área.  

Entre as ações está a de divulgação seja por diferentes meios de 

comunicação, TV, rádio, panfletos, cartazes e cartilhas, fazem ações em 

escolas promovendo palestras, ainda coloca nas ruas os agentes de controle 

de endemias que tem o papel importantíssimo, encaminham casos suspeitos a 

UBS mais próxima, informam os moradores sobre o mosquito e as doenças, 

além de vistoriar e tratar focos.  A secretaria de saúde criou a semana de 

mobilização contra o Aedes aegypti, 23 a 27 de outubro, nesse período 

realizam ações para eliminar possíveis focos do mosquito além de atividades 

para a população (PERNAMBUCO, 2017) 

Inúmeras pesquisas vêm sendo feitas para combater o Aedes aegypti, entre 

elas está de esterilizar machos do mosquito Aedes aegypti, em uma tentativa 

de controle populacional do vetor. Com um irradiador gama de cobalto-60 vai 

permitir à biofábrica a produção de até 12 milhões de machos estéreis 

do Aedes aegypti por semana, diminuindo assim o número da taxa de 

natalidade (LABOISSIÈRE, 2016) 
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Uma empresa chamada Oxitec desenvolveu mosquitos transgênicos. Ao 

portarem um gene alterado, os machos chamados de Aedes aegypti do Bem, 

produzem filhotes que não sobrevivem por muito tempo. Dessa forma essa 

nova prole não é capaz de se reproduzir, causando a redução da população 

desses insetos (BIOLOGIA TOTAL, 2016). 

Educação  

As escolas desempenham papel fundamental quando se fala em combate 

ao Aedes aegypti, local onde os alunos recebem informações não só sobre o 

animal e suas zoonoses, mas também como combate-lo, usando diferentes 

estratégias para passar essas informações aos alunos, seja na forma 

informativa em aulas trabalhadas de forma transversal ou na forma de ações. 

Diversas ações são promovidas pela Secretaria de Educação junto como a 

Secretaria de Saúde como: Promover palestras sobre o Aedes e doenças que 

ele pode transmitir, sintomas e sua profilaxia, teatros sobre o tema, outra ação 

é a de formar mutirões, onde professores e alunos se articulam para combater 

mosquito na escola e seus arredores, onde os mesmos ainda ajudam a 

informar a população das redondezas sobre as doenças transmitidas e a se 

precaverem contra o mosquito (G1, 2016). 

A escola tem como objetivo envolver os estudantes em atividades para 

identificar e eliminar os criadouros do mosquito transmissor da dengue, 

Chikungunya e vírus da Zika, as atividades abrangem desde a educação 

infantil à educação de jovens e adultos. A proposta é mobilizar as equipes das 

escolas, unidades de saúde, familiares e toda a comunidade na adoção de 

práticas sanitárias e saudáveis que mantenham os ambientes escolar e 

residencial, sempre limpos e seguros. O objetivo é eliminar qualquer foco que 

possa servir como criadouro para larvas do mosquito. A meta é que toda 

informação obtida na escola seja compartilhada com a comunidade, orientando 

a população sobre como agir no combate ao Aedes aegypti (BRASIL, 2017). 

Participação efetiva da população 

Para combater o Aedes aegypti é preciso tomar algumas iniciativas simples, 

mas que fazem toda diferença. Seguem alguns exemplos: 
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• Tampar tonéis e caixas d’água; 

•  Manter calhas sempre limpas; 

• Tirar água de pneus e outros locais onde passam acumular água;  

•  Deixar garrafas sempre viradas com a boca para baixo; 

•  Manter lixeiras tampadas; 

•  Limpar ou preencher pratos de vasos de plantas com areia; 

•  Limpar com escova ou bucha os recipientes de água para animais; 

•  Retire água acumulada na área de serviço, atrás da máquina de lavar 

roupa; 

• Denunciar as autoridades competentes, locais com possíveis focos do 

mosquito;  

• Organizar mutirões de combate; 

Vale apena se precaver utilizando telas nas janelas e portas assim como 

usar repelentes, blusas, calças compridas e usar mosquiteiros (RIO DE 

JANEIRO, 2017). 

CAPÍTULO 02: A CONDIÇÃO DO MOSQUITO E SUAS ZOONOSES NO 

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. 

 

A cidade da Vitória de Santo Antão, está localizada a 48 km do Recife, a 

uma altitude média de 157 metros acima do nível do mar. Sua população é 

estimada em 136 mil habitantes distribuídos em 30 bairros em seus 372 km2 de 

área, apresenta clima quente e úmido, com temperaturas que oscilam entre 15° 

e 34°C (IBGE, 2017). Sendo abril, maio, junho e julho os meses mais 

chuvosos, por apresentar clima tropical acaba oferecendo condições 

adequadas para a reprodução de diversos insetos dentre eles o Aedes aegypti, 

que de tempos em tempos aparecem gerando picos de ocorrência de zoonoses 

causando grandes transtornos a saúde pública sobrecarregando os postos de 

saúde e hospitais da cidade. 

Apenas 8.8% dos domicílios urbanos possuem urbanização adequada 

(presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio) (IBGE, 2010).  

Enquanto 36,7% dos domicílios não possuem esgotamento sanitário adequado, 

existem muitas ruas sem calçamento e sem saneamento básico, pondo em 
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risco a população não só em relação ao Aedes aegypti, mas também a 

doenças causadas por vermes e parasitas,  

A cidade conta também com um sistema de coleta de lixo que se faz 

eficaz na medida do possível, o problema se encontra na população que 

continua a jogar lixo em locais indevidos facilitando para que o mosquito 

encontre local para se reproduzir, outro ponto que podemos destacar são 

buracos e áreas desniveladas em calçadas e meio-fio que sempre quando 

chove acabam acumulando água e que podem se tornar criadouros facilmente. 

Essas características refletem no número de casos confirmados de 

Zoonoses transmitidas pelo Aedes aegypti nos últimos anos (2014, 2015, 2016 

e 2017 Obs.: o ano de 2017 está sujeito a alteração) um total de 2730 casos, 

sendo 2656 casos de Dengue e 74 de Chikungunya.  

Dengue 

 A maior parte dos casos de dengue em Vitória de Santo Antão 

ocorreram em áreas urbanas com um total de 2.354 confirmados, enquanto 

que na Zona Rural confirmou 164 casos, ainda foram contabilizados 138 casos, 

porém não se tinha dados de suas localizações e acabaram sendo alocados 

em Ignorados (Tabela 1). 

 O ano de 2014 foi o ano de menor índice de ocorrência de dengue nos 

últimos anos no município de Vitória de Santo Antão com apenas quatro casos 

confirmados, 2015 (n=1333) ano com o maior índice de casos seguido de 2016 

(n=1309), em 2017 os números até novembro chegaram a dez ocorrências 

confirmadas. 

Em 2014 as ocorrências foram distribuídas em três bairros Redenção, 

Alto José Leal e Maranhão. No ano seguinte a distribuição ocorrera em 22 

bairros onde Bela Vista, Jardim Ipiranga, Livramento e Cajá foram os mais 

afetados com números que variaram entre 99 a 139. Outros Bairros atingidos e 

que também apresentam números alarmantes foram: Conceição, Matriz, Alto 

José Leal, Aguas Brancas e Pirituba onde os números de casos ficam entre 74 

e 97. Os números começam a cair quando partimos para bairros como: 

Redenção, Nossa Senhora do Amparo, Lídia Queiroz e Maués onde há uma 
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variação de 45 a 59 casos. Os Índices menores se encontram nos bairros 

Santana, Cidade de Deus, Cajueiro, Mangueira e Jardim São Pedro onde os 

números de casos não ultrapassam 30. E localidades de Zona rural aparecem 

com 86 casos. 

Em 2016 os números foram elevados e tem ocorrências nos mesmos 

bairros incluindo agora o bairro José de Lemos, porém com distribuições 

diferentes entre os com maiores incidências estão Maués e Jardim São Pedro 

com números que chegam a 163 e 104 respectivamente, seguidos de Jardim 

Ipiranga, Bela Vista, Redenção e Livramento com incidências que variam de 74 

a 94. Bairros como Lídia Queiroz, Cajá e Nossa Senhora do Amparo os 

números ficam na casa dos 60, Caiçara, Alto José Leal e Matriz aparecem com 

números entre 44 a 59. Bairros como Cidade de Deus, Pirituba, Aguas Brancas 

e Santana os números ficam entre 24 e 36, os menores números ficaram nos 

bairros Conceição, Cajueiro, Maranhão, Mangueira, Centro, Natuba e José de 

Lemos com números que ficam entre um a 19.    

Se formos comparar os anos de maiores incidências de Dengue verifica-

se que em alguns bairros há aumentos significativos, Jardim São Pedro de 

2015 para 2016 sofre um aumento de 1300%, outro que também aparece com 

grande diferença é o bairro Caiçara com 1080%, seguido do Centro com 500% 

de aumento e Maués que aparece com uma diferença de 262%. Mas alguns 

bairros que antes tiveram maiores índices sofreram diminuições significativas 

nos números de casos no ano seguinte, bairros como Conceição 80%, Águas 

Brancas 64% e Pirituba com 57%. 

 De janeiro a 21 de novembro 2017 data da coleta, foram registrados dez 

casos de Dengue, sendo quatro no bairro do Cajá, e outros seis em bairros 

diferentes, lembrando que o ano 2017 está aberto e sujeito a alteração destes 

dados. De 2016 a 2017 há uma baixa de 99% do número total de casos 

confirmados. 

Tabela 1: Tabela com os números de casos de Dengue confirmados em Vitoria de santo Antão 

entre os anos de 2014 a 2017. 

 

Bairros 

Número de casos de Dengue confirmados por Ano 

2014 2015 2016 2017 Total 

Bela Vista 0 139 92 0 231 
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Jardim Ipiranga 0 134 94 0 228 

Maués 0 45 163 1 209 

Livramento 0 111 74 0 185 

Cajá 0 99 64 4 167 

Zona Rural 0 86 77 1 164 

Redenção 1 59 90 0 150 

Ignorado 0 53 84 1 138 

Alto Jose Leal 2 76 56 0 134 

Matriz 0 79 44 0 123 

Lídia Queiroz  0 52 69 0 121 

Nossa Senhora do Amparo 0 59 60 0 119 

Conceição 0 97 19 0 116 

Jardim São Pedro 0 7 104 1 112 

Pirituba 0 74 32 0 106 

Águas Brancas 0 75 27 1 103 

Caiçara 0 5 59 0 64 

Cidade de Deus  0 22 36 0 58 

Santana 0 27 24 0 51 

Cajueiro 0 16 16 0 32 

Maranhão 1 7 8 0 16 

Mangueira 0 9 6 0 15 

Centro 0 1 6 1 8 

Natuba 0 1 4 0 5 

José de Lemos 0 0 1 0 1 

Total 4 1333 1309 10 2656 

Fonte: Secretaria de Saúde de Vitoria de Santo Antão, 2017. 

 

Chikungunya 

Os casos de Chikungunya tiveram o início de seus registros a partir de 

2015, ano que foram confirmados dois casos (Tabela 2). No ano seguinte os 

números se elevam chegando a 68, esses casos foram distribuídos em 17 

bairros, Jardim Ipiranga e Bela Vista registraram os maiores números, ambos 

com sete casos, outros bairros assim como localidades de zona rural os 

números variam entre um e seis. Em 2017 até a data da coleta (21/11/2017) 

foram confirmados quatro casos redução de 94% se comparado com o ano de 

2016. Lembrando que os dados de 2017 está aberto e sujeito a modificações.  
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Tabela 2: Tabela com os números de casos de Chikungunya confirmados em Vitoria de santo 

Antão entre os anos de 2015 a 2017. 

 

Bairros 

Número De Casos De Chikungunya Confirmados 

Por Ano 

 2015 2016 2017 Total 

Geral 

Bela Vista  0 7 1 8 

Jardim Ipiranga  0 7 0 7 

Lídia Queiroz  0 6 1 7 

Alto Jose Leal  0 6 0 6 

Cajá  0 6 0 6 

Redenção  0 6 0 6 

Zona Rural  0 6 0 6 

Ignorado  2 4 0 6 

Caiçara  0 3 0 3 

Livramento  0 2 1 3 

Nossa Senhora do Amparo  0 3 0 3 

Cajueiro  0 2 0 2 

Centro  0 1 1 2 

Cidade de Deus  0 2 0 2 

Maués   0 2 0 2 

Pirituba   0 2 0 2 

Conceição  0 1 0 1 

Jardim São Pedro  0 1 0 1 

Matriz  0 1 0 1 

Total Geral  2 68 4 74 

Fonte: Secretaria de Saúde de Vitoria de Santo Antão, 2017. 

Problemas detectados no município de Vitória de Santo Antão que 

favorecem o estabelecimento e desenvolvimento do Aedes aegypti 

A mesma também enfrenta algumas dificuldades ao se deparar com algumas 

situações tais como: 

• Imóveis fechados, os quais em momentos são necessários a intervenção de 

outros órgãos. 

• O acumulo de água nos depósitos por parte da população sem as devidas 

medidas preventivas contra o vetor. 

• Esgotos a céu aberto (Imagens 3, 4 e 5). 

• Ruas esburacadas ou sem calçamento que facilitam o acumulo de água. 

• Calçadas e meio fios desnivelados, favorecendo o acumulo de água e que 

consequentemente podem favorecer o mosquito (Imagem 6). 

• Lixo jogados em locais impróprios (imagens 7 e 8) 
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Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

Ações da Secretaria Municipal de Saúde para o combate ao mosquito 
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A Secretaria Municipal de Saúde vem trabalhando no combate ao vetor 

adotando medidas tais como: 

• Implementando trabalho de campo junto à população. 

• Intensificando a parte educativa, através dos agentes e meios de 

comunicação. 

• Orientando os comunitários sobre a maneira correta de cuidar de suas 

residências. 

• Visitas as casas da comunidade a cada 60 dias como preconizado pelo 

Ministério da Saúde 

• Contactando a COMPESA, referente a descontinuidade da oferta de água 

para população.  

 

CAPÍTULO 03: PERCEPÇÃO DE ALUNOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 

E OUTROS TRABALHOS COM RELAÇÃO AO MOSQUITO E SUAS 

ZOONOSES. 

 

Para o levantamento da percepção dos alunos sobre o mosquito e as 

suas zoonoses contamos com 168 alunos, que estavam distribuídos em sete 

turmas todas de 7º ano. Os alunos entrevistados em sua maioria foram do sexo 

masculino (n= 84) entretanto dez alunos não identificaram o sexo. A idade dos 

entrevistados variou de 11 a 17 anos. 

Os alunos são provenientes de zonas rurais e urbanas do município, os 

residentes de área urbana são de 11 bairros diferentes, 27 alunos não 

responderam quanto a localidade onde residiam. Há uma maior concentração 

de residentes no bairro do Maués (n=52) seguido de Lagoa Redonda (n=33) e 

Caiçara (n=16), nos outros bairros os números de residentes variam entre um e 

dez (Tabela 3). 

 

 

 

 



44 
 

          Tabela 3: Relação dos bairros onde residem os alunos participantes da pesquisa.                

Bairros 
Número de 

residentes 
Bairros 

Número 

de 

residentes 

Maués 52 Zona Rural 5 

Lagoa redonda 33 Bela vista 3 

Caiçara 16 Cajueiro 3 

Jardim São Pedro 10 Alto Jose Leal 2 

Luiz Gonzaga 9 São Vicente de Paulo 2 

Alto Jose Leal 5 Cajá 1 

  
Total geral 168 

           Fonte: Próprio autor, 2017. 

Com relação as informações que os alunos detinham sobre o mosquito 

em seu dia-a-dia, sua maioria (n=156) respondeu que já havia ouvido falar do 

animal, oito deles não responderam e quatro não souberam responder. 

  Na mesma questão ainda foi questionado onde ele tinha ouvido falar do 

Aedes aegypti, foram levantadas 20 fontes, dentre elas destacaram-se TV 

(n=69) e escola (n=56) com os maiores números de citações, outras fontes 

foram citadas tais como: Jornais, posto de saúde, radio, hospital entre outras 

com citações variando entre um e quatro como mostra a tabela 3.  Dados que 

batem com o trabalho de Steffler, Marteis e Santos (2011) que aplicaram 

questionário com alunos do sexto ano em uma escola estadual na cidade de 

São Cristóvão – Aracaju, onde os Agente de Saúde, a TV e a escola 

apareceram como principais fontes de informações para os alunos. Isso mostra 

a importância das campanhas de combate ao vetor, promovido nas diferentes 

áreas. 
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Tabela 4: Onde os alunos entrevistados em Vitória de Santo Antão extraíram informações 

sobre o Aedes aegypti. 

Fontes Citações Fontes Citações 

TV 69 Bairro 2 

Escola 56 Biblioteca 1 

Casa 16 Brasil 1 

Todo lugar 10 Cartazes 1 

Rua 6 Hospital 1 

Posto de saúde 4 Internet 1 

Jornais 3 Onde moro 1 

Não sei 3 Reportagem 1 

Vitoria 2 Não respondeu 22 

Rádio 2   

  Total geral 202 

  Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

Fazendo referência ao que os alunos ouviram falar sobre o mosquito, 13 

alunos não responderam esta questão e 30 não souberam responder. Mas 

podemos levantar diferentes informações, muitos destacaram principalmente 

que se tratava de um transmissor de doença, com 74 citações uma analogia 

correta mesmo não especificando que se trata de um mosquito, 19 citações 

ligaram o nome a algo perigoso e 19 alunos associaram o nome do mosquito 

como uma doença e não como vetor, mostrando um erro conceitual (Tabela 5). 

Tabela 5: O que os alunos da pesquisa em Vitória de Santo Antão ouviram falar sobre o Aedes 

aegypti. 

Informações adquiridas Total Exemplos citados 

Mosquito transmissor de 

doenças 

74 “Mosquito que transmite doenças” 

Doença  19 “Doença perigosa” 

Perigoso 19 “É perigoso” 

Mosquito perigoso 7 “Mosquito perigoso” 

Mosquito 6 “É um mosquito” 

Profilaxia 1 “Não deixar caixa Aberta”  

Total geral 126  

Fonte: Próprio autor, 2017. 
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Quando questionados sobre o que era o Aedes aegypti, a maior parte 

respondeu que se tratava de um mosquito, seguido de uma associação como 

transmissor de doenças (Tabela 6). Mais uma vez alguns alunos criaram 

conceitos equivocados tratando-o como uma doença ou um vírus. Havendo 

assim a necessidade de trabalhar os conceitos que definem o que é o vetor, a 

doença e o agente etiológico. 

Tabela 6: Percepção sobre o que é o Aedes aegypti pelos alunos entrevistados em Vitória de 

Santo Antão. 

Percepção  Citações Exemplos citados 

Mosquito 90 “Mosquito” 

Transmissor doenças 36 “Mosquito que transmite doença” 

Doença 14 “É uma doença” 

Não sei  11  

Não respondeu 9  

 Vírus  5 “Vírus”  

Outros  3 “Não” 

Total geral 168  

Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

Apesar da maior parte dos alunos afirmar saber identificar o mosquito, 

uma boa parte ainda afirmava não saber (n=64) e esse número aumenta 

quando inclui os que não responderam a questão (n=24). E essa afirmação em 

reconhecer o animal se torna mais preocupante quando sondados como se 

fazer a identificação, pois apenas 46 souberam responder corretamente citando 

as manchas brancas, esses números contradizem os dados anteriores que 

afirmavam saber identificar o mosquito. Oitenta e cinco dos alunos não 

responderam esta questão e ainda obtivemos respostas diversas que não 

condizem com a caracterização do inseto (Tabela 7). 
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Tabela 7: Características atribuídas pelos alunos na identificação do Aedes aegypti. 

Como identificam Citações Exemplos citados 

Através das manchas brancas no mosquito 46 “Manchas brancas” 

Através doenças que transmite 8 “Pelos Sintomas” 

Através da água parada 4 “água parada” 

Através da picada 3 “Pela picada” 

Através da larva  2 “Com as larvas” 

Outros 15 “Pelo casulo” 

Não respondeu  85  

Não sei  5  

Total 168  

Fonte: Próprio autor, 2017. 

Com relação a reprodução, os alunos indicaram que se reproduziam na 

água, tanto especificando água parada (n=73) como também indicando apenas 

água (n=52). O conceito está correto mesmos que os ovos não sejam postos 

diretamente na água, mas ao eclodirem as larvas dependem totalmente da 

água sendo o meio de reprodução (criadouro) o mais trabalhado nas ações de 

combate ao mosquito. Nove alunos responderam que o animal se reproduz em 

esgotos, conceito que que até pouco tempo não seria aceito, hoje já se tem 

confirmação de criadouros em esgotos. Oito alunos ainda falaram que se 

reproduzem em pneus (n=8), sendo um dos locais mais citados como 

criadouro, seguido de caixa d’água (n=6) e garrafas (n=4) (Tabela 8). 

Tabela 8: Locais de reprodução do mosquito Aedes aegypti segundo os alunos entrevistados 

em Vitória de Santo Antão. 

Locais de reprodução Total Exemplos citados 

Na água parada 73 “Água parada” 

Na água 52 “Na água” 

Criadouro 14 “Em pneus” 

Esgotos 9 “No esgoto” 

Não sei  10  

Outros 6  

Não respondeu 4  

Total geral 168  

      Fonte: Próprio autor, 2017. 



48 
 

  

Ainda com relação à os locais de reprodução 60 alunos afirmaram que 

encontram focos do mosquito no seu dia a dia, número preocupante que serve 

de alerta para a população e Secretaria de Saúde. Cinquenta e nove alunos 

falaram que não encontram criadouros em seu dia a dia e 25 alunos não 

souberam responder à questão. 

 Pedimos para citarem os locais de reprodução do Aedes aegypti que 

encontram no seu dia a dia e muitos alunos não responderam (n=114), quatro 

alunos não souberam responder e respostas fora do contexto ou que não foram 

muito claras foram atribuídas no tópico outros na (Tabela 9). 

Ainda foram levantados dez exemplos de possíveis criadouros 

encontrados no seu dia a dia tais como: Pneus, Garrafas, Caixa D’água entre 

outros. Tabela 9. Tais locais também citados no trabalho de Santos et al (2017) 

que trabalhou com alunos de 7° ano do ensino fundamental em uma escola de 

rede privada em São Luís - MA onde os alunos citam caixas d’água sem 

tampa, pneus velhos e garrafas vazias como principais criadouros, sendo 

esses classificados como artificiais. 

Tabela 9: Possíveis locais de reprodução de Aedes aegypti encontrados no cotidiano dos 

alunos entrevistados de Vitória de Santo Antão.  

Fonte: Próprio autor, 2017. 

Possíveis locais de focos         Total Exemplos citados 

Pneus 

 
 

13 “Pneus” 

Garrafas 

 
 

6 “Garrafas e pneus” 

Caixa D'água 4 “Caixas de água destampadas” 

Esgotos 3 “Nos esgotos” 

Poças 3 “Poças de água” 

Tampas de garrafas           2 “Pneus garradas e tampas de garrafas “ 

Vasos 2 “Vasos de plantas da vizinha” 

Baldes 1 “Em baldes próximo a minha casa” 

Lixo 1 “Nos Lixos” 

Toneis 1 “Toneis e Caixas da água” 

Outros 21 “Sim” “Não” 

Total 57  



49 
 

A grande maioria dos alunos afirmaram que o Aedes aegypti transmite 

alguma doença (n=127) alguns negaram e outros não souberam responder. 

Pedimos para que os alunos citassem as doenças que ele transmite, em suas 

respostas doenças como Chikungunya, Dengue, Zica, Febre Amarela e a 

Microcefalia foram lembradas (Tabela 10).  

Reconhecer o mosquito como transmissor de doenças é uma relação 

comum entre os estudantes como percebido por Santos et al., (2017) que ao 

questionarem os alunos sobre a transmissão de doenças pelo mosquito, quase 

100% afirmaram que o Aedes está ligado a Dengue, Chikungunya e Zica, 

provavelmente esta relação seja influenciada pelas campanhas de combate ao 

mosquito, uma vez que o Aedes é considerado o principal transmissor dessas 

zoonoses (KERR, et al., 2009). Os alunos confundem muito os sintomas com a 

doença, como por exemplos citados: febre, dor de cabeça, dor no corpo entre 

outras.  

Tabela 10: Doenças transmitidas pelo Aedes segundo os alunos pesquisados em Vitória de 

Santo Antão. 

Doenças Citações Exemplos citados  

Chikungunya 35 “Chikungunya, Dengue e Zica” 

Dengue 33 “Dengue e Zica” 

Zica vírus 28 “Chikungunya e Zica” 

Microcefalia  8 “Dengue e Microcefalia” 

Febre Amarela  3 

 

“Febre amarela e Microcefalia”  

Sintomas 65 “Febre e dor de cabeça” 

Total geral     172  

    Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

No que se diz respeito de como a doença é transmitida, em nossa 

pesquisa menos da metade dos alunos foram diretos, especificando que é 

através da picada do inseto que a doença é transmitida (n=64), muitos alunos 

não responderam (n=29) ou não souberam responder (n=40), ainda tivemos 

outras respostas que julgamos corretas mesmo que tenha sido uma resposta 

indireta como por exemplo “mosquito”.  Segundo Roriz, Peres e Ramos (2016), 

é comum os alunos citarem o “mosquito” como transmissor, porém deve se 
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levar em consideração que esses mosquitos são hematófagos, de certa forma 

a resposta “mosquito” não está equivocada. Ainda tivemos respostas que 

mostram que muitos alunos não sabem como é transmitida as zoonoses pelo 

Aedes aegypti, exemplo: “Por contado das pessoas com água acumulada” “na 

água parada” “eles põe ovos nas pessoas” são conceitos que mostram que há 

uma distorção das informações, já que uma das profilaxias mais vistas é a de 

não deixar água parada, respostas assim e tais como “sim” e “não” também 

foram muito citadas.  

Boa parte dos alunos afirmaram ter pego alguma doença relacionada 

ao Aedes aegypti (n=81), 61 responderam que não, 18 não responderam e oito 

não souberam responder.  

Pedimos para que os alunos falassem qual a doenças haviam 

contraído, a maioria que respondeu afirmou que havia tido dengue (n=35) e 

outros Chikungunya (n=28) as vezes sendo citadas as duas doenças pela 

mesma pessoa (Tabela 11).  Mais uma vez alguns alunos associaram sintomas 

como doença. Não podemos afirmar que os alunos realmente tiveram as 

doenças que citaram, para isso teríamos que pedir alguma receita médica que 

comprovasse o caso. 

Cerca de 101 alunos afirmaram que alguém de sua casa já teve 

alguma doença relacionada ao mosquito, 46 negaram ter havido algum caso, 

17 não responderam e quatro não souberam responder. Na mesma questão 

perguntamos qual doença essas pessoas haviam contraído, porém poucos 

responderam (n=6) onde foram citados dengue (n=4) Chikungunya (n=2) e Zica 

(n=1).  Quando perguntamos quem foram as pessoas infectadas boa parte não 

respondeu. Dentre os que já desenvolveram as doenças, mãe e pai aparecem 

como os mais citados, seguidos de irmãos e avós (Tabela 11). 
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Tabela 11: Parentes dos alunos que já tiveram alguma doença relacionada ao A. aegypti. 

Pessoas que tiveram doenças  Citações 

Mãe 42 

Pai 31 

Irmã 15 

Avó 12 

Irmão 7 

Tios 5 

Primos 4 

Sobrinho 1 

Não respondeu 71 

Outro  10 

Não sei  2 

Total 198 

              Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

 Também foi questionado aos alunos como podemos nos prevenir 

contra o Aedes aegypti, não deixar água parada foi a mais lembrada, usar 

repelente apareceu com 21 citações, fechar a tampa da caixa d’água, não 

deixar água em pneus e nem em garrafas com 11 citações cada (Tabela 12). A 

grande maioria dos alunos entrevistados de Vitória de Santo Antão está correta 

em suas respostas. Steffler, Marteis e Santos (2011) também fizeram 

questionamentos sobre prevenções, nota-se semelhanças nas respostas que 

de um modo geral estão corretas, tal como “não acumular água”, se formos 

considerar acumular o mesmo que deixar água parada, e outras citações como 

não deixar recipientes abertos ou descobertos.  

Tabela 12: Prevenções contra o Aedes aegypti segundo os alunos.  

Prevenções  Total Exemplos citados   

Não deixar água parada 81 "Não deixar a água acumular” 

Repelente 20 “Usar repelente” 

Eliminar focos 17 “Tirar água de pneus e deixar garrafas de cabeça para 

baixo” 

Fechar recipientes 15 “Tampar caixa da água” 

Fechar portas e janelas 2 “Tampar a porta da cozinha” 

Usar roupas compridas 2 “Roupas longas” 

Não sei 17  

Não respondeu 15  

Outros 7 “Não” “Tomar vacina” 

Total geral 176 

  Fonte: Próprio autor, 2017. 
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 No mesmo questionário foi levantada a questão sobre o que eles 

gostariam de saber sobre o Aedes aegypti, muitos não quiseram responder 

(n=27) e disseram que não queriam saber de nada (n=43) mas surgiram 

algumas curiosidades, como por exemplo: Como combater o vetor? De onde 

surgiu? Entre outras (Tabela 13). 

 
Tabela 13: Curiosidades sobre o Aedes aegypti levantadas pelos alunos participantes da 

pesquisa em Vitoria de Santo Antão. 

Curiosidades Total Curiosidades 

Tudo 20 “De tudo um pouco” 

Zoonoses  16 “Por que ele transmite doenças?” 

Origem 10 “Como surgiu?”  

Combate 8 “Como combater” 

Reprodução 8 “Como ele se reproduz?” 

Morfologia  2 “Como é de perto?” 

Alimentação  1 “Por que ele me picou?” 

Outros 15 “Sim” “Não” 

Não sei  17  

Total geral 97 

      Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

Capitulo 5: PROPOSTAS DIDÁTICAS 
 

Professores, neste capitulo trouxemos ideias que podem ajuda-los em 

sala aulas quando forem trabalhar o tema com seus alunos, fique à vontade 

para criar.  

Os recursos aqui estão apresentados na forma multidisciplinar mas que 

podem ser trabalhado na forma interdisciplinar, por exemplo: Uma atividade 

pensada para se trabalhar a interdisciplinaridade foi o cordel, com ele pode se 

trabalhar o português avaliando a produção do texto e analisando ortografia, 

nele ainda podemos trabalhar a biologia do animal, sua morfologia e suas 

doenças, assunto que é visto na matéria de ciências e ainda pode-se trabalhar 

com a matéria de artes, com a produção da capa e ilustrações do cordel.   

Professores de geografia e matemática podem se unir para fazerem 

distribuições de gráficos sobre o mapa da cidade e evidenciar os bairros mais 

atingidos ministrando seus conteúdos associando-os com o Aedes aegypti.  
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Exemplos de estratégias que podem ser elaboradas/sugeridas para os 

professores: 

 

Pode se usar dados sobre casos de dengue coletados e criar problemas 

matemáticos, é uma maneira de se trabalhar seu conteúdo e ainda manter o 

aluno de olho no Aedes aegypti, segue alguns exemplos: 

 

De acordo com os dados das ocorrências de casos de dengue no município de 

Vitória de Santo Antão na tabela x, qual o porcentual de aumento e diminuição 

correspondente de cada bairro com o passar dos anos? 

Exemplifique em um gráfico as ocorrências de dengue de 2014 a 2017 para o 

bairro “Bela Vista”. 

De quanto foi o aumento do número de ocorrências, em valores de 

porcentagem, de 2015 para 2016, para os bairros “Redenção” (2015 - 59 / 2016 

- 90), “Maués” (2015 - 45 / 2016 - 163) e “Ignorados” (2015 - 53 / 2016 - 84). 

De acordo com a tabela x, calcule a média e mediana dos números totais de 

casos de dengue. 

De acordo com a tabela x, calcule a média e mediana dos números totais de 

casos de Chikungunya. 

Você pode usar dados de casos da cidade e criar gráficos distribuídos 

por bairros mostrando onde estão os maiores índices de casos de dengue ou 

Chikungunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casos de chikungunya nos principais bairros da 
cidade

de Vitória de Santo Antão

Bela Vista Jardim Ipiranga Lídia Queiroz Alto Jose Leal
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Professor de Geografia, em suas aulas você poderá evidenciar no globo 

regiões com seus respectivos climas, ao chegar nos climas tropicais e 

subtropicais você pode lembrar a seus alunos que são esses climas favoráveis 

ao Aedes aegypti, mostrando países onde ocorrem o mosquito. 

 

 

Fonte: Mundo Geograficord, 2007. 
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Você ainda pode ensinar e estimular seus alunos a usarem mapas, 

trazendo o mapa da cidade e pedindo para localizarem seus bairros ou até 

mesmo suas ruas, pegando gancho neste estimulo você pode mostrar os 

bairros com as maiores incidências de doenças causas pelo Aedes aegypti 

 

Fonte: Google Maps, 2017. 
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Professor você pode trabalhar a morfologia do inseto e pedir parar os alunos 

citarem suas estruturas, segue exemplo: 

 

 

Depois de falar sobre sua biologia pode pedir para os alunos 

desenharem o ciclo de vida do animal nomeando cada estágio do inseto. 

 
Para falar da profilaxia e tornar a aula mais dinâmica, você pode sair 

com seus alunos e andar pela redondeza da escola e pedir para que eles 

fotografarem possíveis locais de reprodução e ao voltar para sala, fazer o 

levantamento das fotos e junto dos alunos mostrar possíveis soluções para os 

problemas. 

 
Para falar das zoonoses, você pode citas os vírus que o animal pode 

transmitir assim como seus sintomas sempre lembrando que ao sentirem 

algum dos sintomas procurar o posto de saúde ou hospital mais próximo e que 

ninguém deve tomar medicação sem prescrição médica.  
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Umas das maneiras de se trabalhar o Aedes aegypti é com a produção 

de cordéis na disciplina de português. Utilize palavras chaves sobre o tema 

para nortear a narrativa, proponha a produção seguindo as regras de formar 

pelo menos 4 estrofes com 6 ou 7 versos rimados. Segue um exemplo. 

O “musquitin” Aedes aegypti  

 

Dengue, já ouvi falar  

Mas tem outras doenças  

Que ele pode te passar  

Zica e Chikungunya são umas delas  

Sem falar de uma tal da febre amarela 

Pegar uma dessas é uma mazela 

 

Com o Aedes não se brinca  

Em locais com água 

Os seus ovos deposita 

Devemos cuidados tomar 

Como não deixar água parada 

Nem descobertas em toneis ou caixa d’água  

 

Repelente é sempre bom usar 

Pode colocar uma roupa mais comprida  

 

 

Aedes aegypti não é um vírus 

Ele é um mosquito 

Não é nada bonito 

Mas é fácil de identificar 

Por seu corpo preto com branco 

Fique ligado se um desses achar 

 

Palavras chaves: Aedes aegypti, Dengue, 

Chikungunya, Zica vírus, Transmissão, 

Doenças, água, ovos, Prevenção. 

Fonte: Próprio Autor, 2017. 

Para que a fêmea do mosquito não ache sua comida 

Através da picada suas doenças são transmitidas  

E a danada ainda sai nutrida.  
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Outra opção de se trabalhar o tema Aedes aegypti é utilizando jogos como 

palavras cruzadas e caça palavras, você pode usar palavras chaves 

relacionadas a biologia do animal. Segue exemplos que podem ser aplicados 

com seus alunos. 

 

 

 

 

1-Doença transmitida pelo Aedes aegypti. 

2-Primeira forma evolutiva do Aedes. 

3-Segunda forma evolutiva do Aedes. 

4-Terceira forma evolutiva do Aedes. 

5-Forma adulta do Aedes. 

6-Local onde a segunda e a terceira forma evolutiva de Aedes aegypti se 

desenvolvem. 

7-Mosquito transmissor de Zica e Chikungunya. 

Fonte: Nicecross herokuapp, 2017. 
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Caça Palavras Aedes aegypti 

 

 

Fonte: Educolorir, 2017. 

 

Professor de artes, você pode ensinar a seus alunos como montar uma 

armadilha, vocês iram precisar de alguns materiais: Garrafa PET, lixa de 

madeira do tipo 220, fita isolante, micro tule, Tesoura, um elástico ou barbante 

e algum substrato para servir de alimento para o mosquito.  

Como montar: 

1 – Use tesoura para cortar uma garrafa pet grande em duas partes.  

2 – Com uma lixa, lixe toda a superfície interna da parte superior da garrafa, 

aquela em forma de funil até ficar fosco.  
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3 – Corte um pedaço de micro tule ele bloqueará a passagem das larvas 

amarre-o com o barbante ou elástico na região da garrada onde estaria a 

tampa da garrafa. Triture algum substrato e jogue no fundo da base da garrafa 

e coloque água. Os microrganismos irão se multiplicar e servir de alimento para 

as larvas. 

4 – Posicione o funil, com a boca para baixo, dentro da base da garrafa. Depois 

de encaixar as duas peças.  

5 – Use fita isolante para fixá-las e veda-las.  

Coloque água, procurando o ponto entre o topo da armadilha e a boca da 

garrafa. Marque essa altura, você terá que repor o liquido conforme for 

evaporando.  A fêmea do Aedes aegypti depositará seus ovos na parede da 

garrafa, logo acima da linha da água.  Em contato com a água, os ovos 

eclodirão. E as larvas, irão nadar até o fundo da garrafa, através do micro tule. 

Depois de comer, crescer e atingir o estágio adulto, os insetos não conseguem 

mais passar pela rede e morrem afogados. Termina, assim, uma geração de 

mosquitos (ISOLA, 2016). 

Materiais: 

 

    1         

     

    

   

 

2      3 
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4      5 

 

 

 

 

            

 

 

 

Fonte: Próprio Autor, 2017. 

 

Além de produzir armadilhas você e seus alunos podem produzir cartazes com o 

tema e espalhar pela escola 
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                                       Fonte: Próprio Autor, 2017. 
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6. DISCUSSÃO  
 

O Aedes aegypti é um inseto díptero descrito pela primeira vez em 1762 por 

Carolus Linnaeus. É um mosquito de cor escura sendo preto ou marrom que 

apresenta manchas brancas espalhadas pelo corpo, em seu tórax apresenta um 

desenho semelhante a uma lira, característica que o difere de outro mosquito do 

mesmo gênero, o Aedes albopictus. 

O mosquito Aedes aegypti é um dos responsáveis por sobrecarregar hospitais 

e postos de saúde de tempos em tempos, pois o mesmo transmite serias doenças a 

população tais como Dengue, Chikungunya, Febre Amarela e Zica Vírus este último 

ligado a vários casos de microcefalia. Em publicação no G1, “Até 24 de dezembro de 

2016, o Brasil registrou 1.976.029 casos prováveis das três doenças, todas transmitidas pelo 

mosquito Aedes aegypti: 1.496.282 de dengue, 265.554 de Chikungunya e 214.193 de 

Zica”. 

Hoje o Aedes aegypti é adotado nas escolas como tema transversal, mas 

ainda encontra dificuldades de ser trabalhado por professores de outras matérias 

que não sejam Ciências ou Biologia, pois os mesmos afirmam que seus conteúdos 

não se encaixam com o assunto, mas é algo que não se deve passar despercebido 

por professores, pois os mesmos assumem a responsabilidade de tentar fazer com 

que o aluno se sensibilize com a problemática.  

Professores podem e devem trazer a problemática para a realidade do aluno 

tentando despertar o lado crítico e social e comecem a tomar atitudes e hábitos 

saudáveis. Secretarias de Educação e Saúde se unem para promover o bem-estar 

da população. O PCN-saúde diz “É preciso educar para a saúde levando em conta 

todos os aspectos envolvidos na formação de hábitos e atitudes que acontecem no 

dia-a-dia da escola”. Professores podem coletar dados junto as secretarias e trazer a 

realidade para alunos, mostrando que eles podem fazer a diferença no que diz 

respeito a promover saúde não só a deles, mas também da população. 

 Neste trabalho trouxemos dados que foram coletados junto à Secretaria de 

Saúde de Vitória de Santo Antão, onde fomos bem recebidos e não tivemos 

problemas e conseguir tais informações relacionadas ao Aedes aegypti. A cidade até 

pouco tempo, estava entre as cidades com maiores índices de casos de Dengue em 

Pernambuco. 
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O recurso didático aqui produzido tenta diminuir essa distância entre os 

professores que tem dificuldades em trabalhar com o tema Aedes aegypti e 

trazendo-os a realidade local. Cartilhas são utilizadas na educação, na promoção a 

saúde, Marteis, Makowski, Santos (2011), “cartilhas são propostas como instrumento 

facilitador das atividades do educador, atuando como ferramenta mediadora da 

discussão entre professores e alunos sobre a problemática da Dengue”.  

O Ministério da Saúde disponibiliza cartilhas educativas para alunos de 

diferentes níveis de escolaridades, sabendo que as mesmas produzem resultados 

expressivos quando a comunidade acadêmica se torna presente, Brasil diz “A 

iniciativa visa despertar o olhar infantil para o conhecimento sobre a biologia do 

mosquito e os principais criadouros utilizados por ele para realizar a oviposição, 

além de reforçar as ações de prevenção e cuidados no ambiente domiciliar”. 

 É de suma importância se trabalhar o tema com frequência e em diferentes 

pontos de vista, para que se torne claro para os alunos, o que o animal simboliza. Se 

trabalhar o Aedes aegypti na forma multi e/ou interdisciplinar pode ser um caminho 

para a promoção da saúde, Gomes e Deslandes fala sobre a interdisciplinaridade 

“não significa a justaposição de saberes, também não anula a especificidade de 

cada campo de saber [...] implica numa consciência dos limites e das 

potencialidades de cada campo de saber para que possa haver uma abertura em 

direção de um fazer coletivo”.  

Trabalhar um tema em diferentes perspectivas faz com que o aluno 

compreenda o conteúdo de uma maneira mais completa facilitando assim não só o 

aprendizado, mas também o combate ao mosquito.  
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7. CONCLUSÃO 
 

O mosquito Aedes aegypti é um tema que tem que ser trabalhado com 

frequência isso já se tornou claro, já que todos os anos sofremos com surtos do 

mosquito e que consequentemente o aparecimento de suas zoonoses.  

Se trabalhar o tema nas escolas já se provou ser uma arma poderosa contra 

o inseto, se todos os professores colaborarem, o combate será ainda mais eficaz. 

Este trabalho proporcionará á professores de diferentes disciplinas, formas de se 

trabalhar seus conteúdos e ainda uma temática de relevância para saúde pública de 

forma eficaz e facilitadora.   

 Trouxemos informações sobre o mosquito, informações locais, percepções 

de alunos e ideias para os professores trabalharem o tema. É uma maneira de 

quebrar o tabu de que apenas matérias como Ciências e Biologia podem se 

trabalhar a temática, além de deixar mais claro para os alunos a importância de sua 

atuação na sociedade. 
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8. ANEXOS 

 

 Anexo 01 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 

 

Escola: 

Idade:        Sexo:  Serie:    Bairro onde mora: 

Quantas pessoas moram na sua casa: 

1. Você já ouviu falar sobre o Aedes aegypti?  Onde? 

2. O que você já ouviu falar sobre o Aedes aegypti? 

3. O que é o Aedes aegypti? 

4. Você sabe como identificar um Aedes aegypti? Como? 

5. Onde o Aedes aegypti se reproduz? 

6. Você encontra possíveis focos do Aedes aegypti no seu dia a dia? Quais? 

7. O Aedes aegypti causa alguma doença? Qual ou quais? 

8. Caso ele cause alguma doença, come é transmitida? 

9. Você já teve alguma doença associada ao Aedes aegypti, qual? 

10. Alguém em sua casa já teve alguma doença associada ao Aedes aegypti, qual? E 

quem? 

11. O que fazer para nos prevenir contra o Aedes aegypti? 

12. O que você gostaria de saber sobre o Aedes aegypti? 
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Anexo 02 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 

  

Escola(s) que leciona:       

Matéria(s) que leciona:    Ano: 

Total de turmas que leciona: 

Formação: 

Tempo de profissão:    

1. Como você avalia seus conhecimentos sobre o Aedes aegypti?  

2. Você já trabalhou a temática Aedes aegypti em suas aulas? Por que? 

3. Se sim, quais foram os recursos utilizados?  

4. Com qual frequência você aborda o tema em suas aulas? 

5. E quais são suas fontes sobre o tema? 

6. Quais dificuldades que você encontra para trabalhar esse tema em aula? 

7. Você acha importante a escola abordar o tema em suas atividades? Por que? 

8. Quais sugestões de atividade você sugere para a escola trabalhar o tema? 

 

 

 


