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PROJETO DE COMBATE AO
AEDES AEGYPTI - ENSINO
FUNDAMENTAL I
ESCOPO
•

Conscientizar os alunos a respeito da importância da prevenção ao mosquito Aedes aegypti.

•

Orientar as práticas preventivas.

•

Promover cuidados com a saúde.

•

Alertar sobre as causas e consequências das enfermidades mais comuns relacionadas ao
mosquito.

•

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população.
A melhor forma de prevenção é a

informação. Crianças bem
informadas estão menos
expostas a determinados tipos de
enfermidades.

DIREITO À SAÚDE
No Brasil, a Constituição Federal
de 1988 estabeleceu uma nova
base jurídico-legal para a política
de saúde, deﬁnindo a saúde
como direito de qualquer
cidadão e dever do Estado.
Além disso, estabeleceu que
saúde é produção social,
resultado de complexas redes
causais que envolvem elementos
biológicos, subjetivos, sociais,
econômicos, ambientais e
culturais que se processam e
se sintetizam na experiência
concreta de cada sujeito singular,
de cada grupo em particular e da
sociedade em geral.
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO
A educação em saúde signiﬁca, basicamente, planejar e executar atividades que objetivam prevenir
doenças e suprimir práticas inadequadas de higiene, má alimentação e hábitos nocivos ao organismo.
Há uma parte considerável da população que ignora a importância de cuidados básicos para
prevenção e controle de epidemias, daí a importância de projetos que preencham essa lacuna.
Dessa forma, a prática da educação em saúde preconiza desenvolver nos alunos o juízo crítico
e a capacidade de intervenção sobre suas vidas e sobre o ambiente com o qual interagem. As
informações e orientações devem ser expressas de maneira clara e sem restrições, de forma a
garantir boa compreensão para que os objetivos e metas sejam alcançados.

AEDES AEGYPTI
As doenças relacionadas ao mosquito Aedes aegypti conﬁguram hoje um grande
problema de saúde pública. Temos visto aumentar o número de mortes e também
o aparecimento de novas sequelas como a MICROCEFALIA e a SÍNDROME DE
GUILLAIN-BARRÉ, além de um novo surto de FEBRE AMARELA. A educação em
saúde é, portanto, imprescindível, pois o combate ao mosquito não é possível sem
que haja uma profunda conscientização. A participação ativa do indivíduo é a única
solução eﬁcaz no controle dessa epidemia.

No Brasil, a saúde é um direito social, inscrito na Constituição Federal de 1988, que também
instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), como meio de concretizar esse direito. Mesmo com
essa lei, a saúde pública não contribui adequadamente com as classes menos favorecidas, pois
não oferece condições apropriadas para o desenvolvimento de políticas educacionais eﬁcientes
a essa população. A carência de centros médicos, proﬁssionais, aparelhamento, medicamentos
e muitas vezes maior atenção dos proﬁssionais de saúde para com esses indivíduos, promove
déﬁcits no controle e no tratamento das doenças.
Por tudo isso, a educação em saúde representa uma estratégia promissora para enfrentar os
múltiplos problemas de saúde que afetam as populações humanas, partindo de uma concepção
ampla do processo saúde-doença e de seus determinantes.

Em 2016 o número de casos de dengue cresceu 48% com relação a janeiro
de 2015.
De acordo com o jornal El pais, “desde o início da epidemia de microcefalia, em outubro de 2015,
o Governo Federal intensiﬁcou a campanha pública de combate ao mosquito, colocou 2.000
homens das Forças Armadas para reforçar as ações dos agentes de vigilância e promoveu
faxinas em órgãos públicos. Mas os resultados não foram muito animadores, e 2016 gerou um
dado que, se não é deﬁnitivo, ao menos aponta para um cenário pessimista.
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Em 2016 a região Sudeste registrou o maior número de casos prováveis (857.013 casos; 57,3%)
em relação ao total do país, seguida das regiões Nordeste (324.299 casos; 21,7%), CentroOeste (202.875 casos; 13,6%), Sul (73.193 casos; 4,9%) e Norte (38.902 casos; 2,6%).
No ano passado foram conﬁrmados 629 óbitos por dengue, representando uma proporção de
6,9% dos casos graves ou com sinais de alarme. No mesmo período de 2015 foram conﬁrmados
984 óbitos, representando uma proporção de 4,2% dos casos graves ou com sinais de alarme.

QUAL É A VANTAGEM DESSE MATERIAL?
Informa e conscientiza por meio de uma linguagem clara e objetiva, mirando no leitor
leigo, que encontra diﬁculdade em compreender a linguagem técnica.

COMBATE AO AEDES COMEÇA NA ESCOLA
A conscientização da população sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti começa
na sala de aula. Segundo o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, para vencer o
zika é preciso fazer o estudante levar a causa para dentro da própria casa.
“A escola é o espaço, talvez o mais importante, que a gente tenha no Brasil para fazer
esse combate permanente. Nós somos 60 milhões de estudantes no Brasil, professores
e servidores. Através da sala de aula, a gente pode manter informada a juventude, as
crianças e ela levará para dentro de casa uma nova atitude”, aﬁrmou o ministro.
Ele ressaltou a necessidade de que todos se habituem a reservar pelo menos 15 minutos
por semana para não deixar “nada de água parada em casa”. “Olhar vaso, olhar pneu,
olhar calha, olhar caixa d’água, ﬁscalizar. E quando houver algum indício fora de casa,
um terreno baldio, um vizinho irresponsável, avisar a vigilância sanitária, para que a
gente possa de fato erradicar o mosquito. As crianças têm o trabalho de educar os pais
às vezes. É isso que nós queremos que elas façam e que os nossos jovens assumam
essa responsabilidade”, disse.
Fonte: Portal Brasil. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/educacao/2016/02/combate-ao-aedes-comeca-naescola-diz-ministro-da-educacao. (Adaptado).
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ITENS QUE COMPÕEM O PROJETO
O projeto apresenta, de forma didática e objetiva, as informações mais importantes a respeito
das doenças relacionadas ao mosquito Aedes aegypti: Dengue, Chikungunya, Zika e Febre
Amarela. Também aborda a questão da importância da prevenção e da conscientização de
todos para a total erradicação dessas enfermidades.

ENSINO FUNDAMENTAL I:
“COMBATENDO O AEDES
AEGYPTI”
LIVRO DO ALUNO
[104 páginas, colorido]

Este livro traz, de forma leve e lúdica,
uma série de informações importantes a
respeito do mosquito e das doenças por
ele transmitidas. Mesclam-se à teoria,
algumas atividades de reforço que podem
ser aplicadas por professores de diversas
disciplinas.

e clássica e dengue hemorrágica

lássica não traz maiores danos à saúde, ela apresenta os seguintes sintomas:

alta com início súbito
dor de cabeça
ás dos olhos
do paladar e do apetite
as e erupções na pele
as e vômitos
as
o cansaço
a e dor no corpo
dores nos ossos e nas articulações

Por que é tão importante o
combate ao Aedes aegypti?

GUIA DO EDUCADOR
Apresenta de forma
resumida os temas
abordados no livro do
aluno com sugestões
de abordagem e
sistematização dos dados.

hemorrágica é a forma perigosa da doença. No início, os sintomas são
da dengue clássica, a diferença ocorre quando acaba a febre e começam
sinais de alerta:

abdominais fortes e contínuas
s persistentes
álida, fria e úmida
amento pelo nariz, boca e gengiva
as vermelhas na pele
ncia, agitação e confusão mental
xcessiva e boca seca
ápido e fraco
dade respiratória
de consciência

ualquer suspeita de dengue, deve-se procurar imediatamente atendimento
o existe tratamento específico para dengue, apenas tratamentos para aliviar
s. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou, no Brasil, a
gvaxia contra o vírus da dengue produzida pelo laboratório francês Sanofi
acina não protege contra zika e chikungunya!

Guia para
o educador
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O que devemos saber sobre as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti?
Os sintomas da dengue incluem febre alta repentina, dor de cabeça, fraqueza,
manchas avermelhadas na pele e dores musculares. A dengue hemorrágica é a
forma perigosa da doença e pode levar à morte. A febre chikungunya possui sintomas que se assemelham à dengue, mas pode causar dores articulares muito
mais fortes, que duram até três anos. A febre zika, por sua vez, possui sintomas
mais brandos que a dengue, no entanto, o zika vírus está associado à microcefalia em bebês cujas mães foram contaminadas durante a gestação. Além disso,
há o risco de desenvolvimento da síndrome de Guillain-Barré, uma doença que
ataca o sistema nervoso e que acomete principalmente crianças e idosos.
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Características do Aedes aegypti
•

Mede cerca de 1cm

•

Coloração marrom ou preta e listras brancas no corpo
e nas patas

•

Voa à altura média de 1,50 m do chão

•

Um vilão entre nós

Tem maior atividade no início da manhã e final da tarde

GUIA DA FAMÍLIA

É fundamental que, caso haja suspeita da ocorrência de qualquer uma
das doenças descritas acima, o paciente seja encaminhado a uma unidade de saúde, para ser avaliado e receber as orientações necessárias.

Aedes aegypti:

•

A fêmea, ao picar uma pessoa infectada,
leva o vírus na saliva

•

Prefere se reproduzir em climas quentes e úmidos

Reforça o conteúdo desenvolvido no livro do
aluno
e faz um convite para que todos se unam
Como tratar?
no propósito de combater o mosquito.
•

A fêmea coloca os ovos em paredes verticais de
criadouros, próximos à superfície da água

•

Gosta de água limpa e parada

•

Do ovo à fase adulta, leva de 7 a 10 dias

•

Vive por 30 dias

Dengue, Chikungunya e Zika.
Infelizmente, essas três palavras
têm feito parte do dia a dia dos
brasileiros, e da pior forma possível.
Todas elas correspondem a
doenças virais transmitidas ao ser
humano, por meio do mosquito
Aedes aegypti, e podem ter
consequências bastante sérias. Em
muitos casos, levam ao óbito.

Dengue, chikungunya e zika não têm tratamento. Existe apenas tratamento para
aliviar os sintomas (como paracetamol para febre, e anti-inflamatórios para as
dores no corpo). Não devem ser usados medicamentos à base de ácido acetilsalicílico e anti-inflamatórios, como aspirina e AAS, pois podem aumentar o risco
de hemorragias. A pessoa infectada por essas doenças deve ficar em repouso
e ingerir muito líquido.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou, no Brasil, a
vacina contra o vírus da dengue produzida pelo laboratório francês Sanofi Pasteur. O nome da vacina é Dengvaxia. A vacina é indicada para
pessoas entre 9 e 45 anos de idade. Ela é contraindicada para gestantes e pessoas com a imunidade comprometida.
Importante: a vacina contra a dengue não protege contra zika e chikungunya!

Guia para
a família
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JOGO DE TABULEIRO
Parte dos conhecimentos adquiridos no livro do aluno para propor um
jogo de reforço que possibilita maior aprendizagem.

