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Importância Sanitária

➢ Comportamento: antropofilico e edofilo; 

➢ Tempo de vida: relativamente longa; 

➢ Capacidade vetorial: transmissão de arboviroses; 

➢ Modo de transmissão: normal (picada) e transovariana

Aedes aegypti Aedes albopictus



➢ Cosmopolita: regiões tropicais e subtropicais entre as 
latitudes 35° S e 35° N.



➢ África: Local de origem; 

➢ 1685 - Ocorre o primeiro caso de dengue no Brasil em Recife; 

➢ 1692 – A dengue provocou 2.000 mortes em Salvador (BA); 

➢ 1846 - A doença é considerada como epidemia no Brasil e, a partir daí, 
atinge vários estados (Rio de Janeiro, São Paulo); 

➢ 1955 -  Foi erradicado o ultimo foco de A. aegypti  no Brasil; 

➢ 1967 – Reintrodução do A. aegypti em Belém do Pará; 

➢ 1986 – É encontrado pela primeira vez no Brasil o Aedes Albopictus no 
estado do Rio de Janeiro; 

➢ 2016 – Aedes aegypti e Aedes Albopictus estão presentes em todos os 
estado do Brasil.

Historia da dengue no Brasil



Criadouros potenciais

Naturais e Artificiais

➢ Situação do criadouro: Sombreado e com pouca luz; 

➢ Situação da água: doce, limpa, parada, com alimentação adequada, 
temperatura entre 24° e 28° C, desprovida de poluição e predadores 
naturais. 



Ciclo evolutivo

Holometabólico

➢ Ovo 

➢ Larva (4 estadios) 

➢ Pupa 

➢ Adulto

Ciclo completo 
➢ Em média 10 dias



Ovos

➢ Aspecto : alongado; 

➢ Postura: Individual; 

➢ Fecundação: Momento da postura; 

➢ Cor: branco (postura) escuros (após 2h); 

➢ Período de incubação: média 48 horas; 

➢ Resistência/Dessecação: de 450 a 500 dias; 

➢ Estímulos para eclosão: umidade/água.



Larvas

➢ Aparência : vermiforme; 

➢ Respiração: oxigênio do ar; 

➢ Movimentação: em forma de “S”; 

➢ Posição para respirar: quase reta; 

➢ Alimentação: filtram matéria orgânica; 

➢ Período da fase: variável (dias a meses); 

➢ Diapausa: fenômeno verificado em L4.



Pupa

➢ Aparência : “virgula”; 

➢ Metamorfose: estágio imaturo-adulto; 

➢ Eclosão: inativas na superfície da água; 

➢ Período: 2 a 3 dias; 

➢ Alimentação: não se alimente; 

➢ Diapausa: não apresenta.



Adulto

➢ Tamanho: médio; 

➢ Atividade: diurna e noturna; 

Acasalamento 

➢ 24h após o nascimento; 

➢ Durante o vôo ou em sobre superfície; 

➢ Fecundação única.



Adulto
➢ Alimentação: carboidratos e sangue;

➢ Fonte alimentar sanguínea: homem (89,9%) e animais; 

➢ Volume de sangue: 1,5 a 4,2 mm³.



Adulto

➢ Horário de repasto: durante o dia “manhã e tarde”; 

➢ Fatores atrativos para a hematofagia: odores corporais, dióxido de 
carbono, calor corporal emitido pelo hospedeiro; 

➢ Ciclo gonotrófico: período entre a picada e a oviposição (4 dias); 

➢ Em geral, a fêmea faz uma postura a cada refeição; 

➢ Produção de ovos: até 120 



Adulto

➢ Estímulos para oviposição: óticos, olfativos e imaturos; 

➢ Dispersão: em média 100m, porém fêmeas gravidas podem atingir até 3km 
de distância; 

➢ Transporte passivo: grandes distâncias (ovos e larvas); 

➢ Densidade: influenciada pela chuva e temperatura.



Adulto

➢ Locais de repouso: no interior da habitações e ocasionalmente no 
peridomicílio; 

➢ Longevidade: na natureza (30 a 35 dias), em laboratório (alguns meses).

Índice de mortalidade 

➢ 10%  (1° dia) 
➢ 50% (15 dias) 
➢ 95% (30 dias)



Sintomas e Tratamento

➢ Febre alta com início súbito.  
➢ Dor de cabeça.  
➢ Dor atrás dos olhos, que piora com o movimento deles.  
➢ Perda do paladar e apetite.  
➢ Náuseas e vômitos.  
➢ Tonturas. 
➢ Extremo cansaço.  
➢ Manchas e erupções na pele semelhantes ao sarampo, principalmente no 

tórax e membros superiores.  
➢ Moleza e dor no corpo.  
➢ Muitas dores nos ossos e articulações.

Se você apresenta esses sintomas, 
vá imediatamente a uma unidade de saúde.



Prevenção
➢ Mantenha bem tampados: caixas, tonéis e barris de água; 
➢ Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada; 
➢ Não jogue lixo em terrenos baldios; 
➢ Se for guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre a boca para 

baixo; 
➢ Não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje; 
➢ Encha os pratinhos ou vasos de planta com areia até a borda; 
➢ Se for guardar pneus velhos em casa, retire toda a água e mantenha-os em 

locais cobertos, protegidos da chuva; 
➢ Limpe as calhas com frequência, evitando que galhos e folhas possam 

impedir a passagem da água; 
➢ Lave com frequência, com água e sabão, os recipientes utilizados para 

guardar água, pelo menos uma vez por semana; 
➢ Os vasos de plantas aquáticas devem ser lavados com água e sabão, toda 

semana. É importante trocar a água desses vasos com frequência.



Curiosidades
➢ AR CONDICIONADO E VENTILADORES MATAM O MOSQUITO - 

MENTIRA!  
Quando se usa o ar condicionado a temperatura e a umidade baixam, isso 
inibe o mosquito. Ele tem mais dificuldade para detectar onde estará a 
possível vítima de sua picada. Porém não morrerá. Estes aparelhos apenas 
espantam o mosquito que poderá voltar em outro momento quando eles 
estiverem desligados 

➢ PARA MATAR OS OVOS DO MOSQUITO BASTA SECAR OS 
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARADA - MENTIRA! 
Não é apenas o simples ato de secar os reservatórios de água parada que irá 
impedir o mosquito da dengue de se reproduzir. É preciso limpar o local 
também, pois o ovo ainda pode ser manter "vivo" por mais de um ano sem 
água.



Curiosidades
➢ BORRA DE CAFÉ NA ÁGUA DAS PLANTAS MATA OS OVOS DO 

MOSQUITO - MENTIRA!  
Não há comprovação de eficácia da borra de café na água das plantas e 
sobre a terra no combate ao mosquito. Pelo contrário, já foi verificado na 
prática que a larva do Aedes aegypti se desenvolve na água suja de borra de 
café. Ao invés de usar a borra, tente eliminar os pratos dos vasos, ou coloque 
areia até as bordas deles de forma a eliminar a água. Lave também os pratos 
com bucha e sabão semanalmente. Isso é eficaz contra a dengue. 

➢  AS LARVAS DO MOSQUITO SÓ SE DESENVOLVEM EM ÁGUA LIMPA - 
MENTIRA!  
Os ovos do mosquito também podem se desenvolver em água suja e parada. 
Hoje se discute até se as fêmeas do Aedes têm realmente a preferência pela 
água limpa. Então para combater a dengue, o importante é acabar com 
qualquer reservatório de água parada, seja limpa ou suja.



Curiosidades
➢ QUALQUER PICADA DO MOSQUITO TRANSMITE A DOENÇA - 

MENTIRA! 
Primeiramente é necessário que o mosquito esteja contaminado. Além disso, 
cerca de metade das pessoas picadas não desenvolvem a doença. Entre 20 
e 50% vão desenvolver formas subclínicas da doença. Ou seja, sem 
apresentar sintomas. Mesmo assim, é importante em caso de dúvida ou 
qualquer suspeita procurar o posto de saúde mais próximo



Visita domiciliar
➢ Concedida à licença para a visita, o agente iniciar á a inspeção começando 

pela parte externa (pátio, quintal ou jardim), seguindo sempre pela direita.  

➢ Prosseguir á a inspeção do imóvel pela visita interna, devendo ser iniciada 
pela parte dos fundos, passando de um cômodo a outro até aquele situado 
mais à frente. Em cada deles, a inspeção deve ser feita a partir da direita. 

➢ Concluída a inspeção, será preenchida a ficha de visita com registro da data, 
hora de conclusão, atividade realizada e a identificação do agente de saúde 

➢ A “Ficha de Visita” será colocada no lado interno da porta do banheiro ou da 
cozinha 

➢ Nas visitas ao interior das habitações, o servidor sempre pedirá a uma das 
pessoas do imóvel para acompanhá-lo, principalmente aos dormitórios. 
Nestes aposentos, nos banheiros e sanitários, sempre baterá à porta 



Visita domiciliar
➢ Em cada visita ou inspeção do imóvel, o agente de saúde deverá cumprir sua 

atividade em companhia do morador do imóvel, de tal forma que possa 
transmitir informações sobre os trabalhos realizados e cuidados com a 
habitação.  

➢ Todos os depósitos que contenham água devem ser inspecionados, 
utilizando-se o pesca-larva com ou sem a ajuda de fonte luminosa (lanterna 
e/ ou espelho). A técnica de coleta segue a mesma orientação da visita 
domiciliar. 

➢ Ao destampar os depósitos para inspeção deve-se ter cuidado no sentido de 
evitar que larvas e pupas se refugiem no fundo dos depósitos. A inspeção 
com o pesca-larva é a técnica preferencialmente utilizada, o uso de concha 
de alumínio pode ser mais eficaz nessa situação.



Tratamento focal
➢ Consiste na aplicação de um produto larvicida com a finalidade de matar as 

larvas presentes no criadouro; 



Tratamento perifocal
➢ Destinado ao controle dos vetores da dengue nos Pontos Estratégicos (ferro 

velho, borracharia, sucatas etc.) nos municípios;



Tratamento espacial- UBV
➢ UBV costal motorizada - portátil



OBRIGADO


