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Institui no Estado do Paraná o 
“Dia de ação contra a Dengue”, a 

ser realizado no dia 9 de cada mês.

Dia de Ação Contra a Dengue



Reconhecendo os Mosquitos

Aedes Culex



 Corpo preto, com listras 
brancas no tórax e nas 
patas;

 Coloca os ovos em 
diferentes locais e 
individualmente;

 Prefere picar no período 
diurno, principalmente 
ao amanhecer ou no 
final da tarde;

 O som emitido pelo 
mosquito é tão baixo 
que dificilmente pode 
ser percebido pelo 
ouvido humano. .

Reconheça o Mosquito

Aedes



 Corpo marrom, sem 
listras;

 Coloca os ovos todos ao 
mesmo tempo, no 
mesmo espaço e 
agrupados;

 Ataca mais no período 
da noite;

 Emite ruído, o som do 
movimento de bater as 
asas é facilmente 
perceptível.

.

Reconheça o Mosquito

Culex



Aedes aegypti

 Significa em grego “o odioso do Egito”;

 Originário do Egito, começou a invadir o Brasil em meados do século 19, 
por meio dos navios negreiros que transportavam os escravos;

 Mosquito responsável pela transmissão da Dengue, da Chikungunya e 
da Zika;

 Esse mosquito também é o responsável pela transmissão da Febre 
Amarela.



nome de origem espanhola que significa manha, 
que caracteriza o estado de moleza causado 
pela doença.

Aedes aegypti

DENGUE

na língua maconde, um dos idiomas da 
Tanzânia, significa aqueles que se dobram.

CHIKUNGUNYA

nome da floresta em Uganda na África na qual a 
doença foi descrita pela primeira vez.

ZIKA



Macho

Corpo um pouco menor 
em comparação com o da 
fêmea;

Alimenta-se da seiva das 
plantas.

Fêmea

Corpo um pouco maior 
em comparação com o do 
macho;

Alimenta-se de sangue 
para o amadurecimento 
dos ovos.

.

Aedes aegypti

Macho Fêmea



MachoFêmea

Aedes aegypti



Ciclo de Vida

ovos

adulto

pupa

larva



Vasos de plantas que acumulam água podem ser
 criadouros para os mosquitos depositarem seus ovos.



O acúmulo de água no pratinho do vaso e a temperatura ao 
redor de 20º C favorecem o desenvolvimento dos ovos.



Após alimentar-se com sangue a fêmea procura um 
local úmido para depositar seus ovos próximos a água.



A fêmea coloca aproximadamente 450 ovos em locais diferentes.



Os ovos podem resistir cerca de 1 ano fora da água 
e depois eclodem normalmente.



Os ovos eclodem em contato com água em 48 horas 
dando origem a larvas.



A larva passa por metamorfose para fase de pupa. 
A fase pupal em condições favoráveis dura de 2 a 3 dias.



Mosquito adulto na superfície da água.



Acasalamento entre o macho e a fêmea. Uma única cópula é suficiente, 
para fecundar todos os ovos da fêmea por toda a vida.



Após o acasalamento, a fêmea fecundada necessita de sangue para 
maturação dos ovos. A fase adulta do mosquito dura em média 45 dias.



Possíveis criadouros do mosquito!!! 



Quais são os possíveis criadouros encontrados em nossas casas??? 
E em nossas escolas???





 Não basta jogar fora a 
água, pois os ovos ficam 
agarrados em cantos ou 
bordas dos recipientes;

 É preciso lavar os 
recipientes;

 Os ovos dão origem aos 
mosquitos em até 10 
dias.

.

Prevenção e combate

PORTANTO

O combate aos ovos e às 
larvas deve ser semanal.



Concluindo...

 É preciso que as pessoas dediquem pelo menos 15 minutos por semana 
para o controle do mosquito em casa e no ambiente de trabalho;

 Todo recipiente que possa acumular água merece atenção especial, 
tanto fora quanto dentro de casa. Não importa o tamanho do 
recipiente. Uma simples tampinha de garrafa pode se tornar um 
criadouro.
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