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EDUCAÇÃO LANÇA CAMPANHA 
CONTRA O AEDES AEGYPTI

da

A Organização Mundial da Saúde prevê que no Brasil 1 
milhão 500 mil pessoas sejam infectadas pelo Zika Vírus. A 
doença é originária do mosquito Aedes Aegypti, que também 
é responsável pela Dengue e pela Febre Chikungunya. Para 
ajudar a combater esses males, as secretarias municipais 
de Educação e Saúde, juntamente com a Defesa Civil, 
lançaram a campanha “A Rede Contra o Mosquito”.  Sobre 
o perigo do inseto, a meta é conscientizar na rede municipal 
de ensino os 17 mil 500 estudantes, a partir de seis anos de 
idade, e 6 mil educadores. Serão realizadas nas escolas e 
núcleos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) palestras, 
atividades lúdicas,distribuição de folders, panfletos e gibis.
Por enquanto, Florianópolis é a única capital do país livre 
da transmissão dessas doenças dentro do seu território. 
No entanto, o número de focos é crescente. Já são 42, 
a maior parte deles, 41, na área continental da cidade.

CONHECENDO O
 INIMIGO

O mosquito Aedes aegypti é pequeno, mas 
causa grandes estragos. Ele mede menos 
de um centímetro, tem aparência inofensiva, 
de cor café ou preta e com listras brancas no 
corpo e nas pernas. Um dos maiores estragos 
que esse inseto causa é a transmissão do 
Vírus Zika, uma ocorrência nova no Brasil.

SINTOMAS
Dengue

Fortes dores de cabeça, febre alta com início súbito, dores fortes atrás dos olhos, perda do apetite, fadiga, dor nos ossos, 
manchas na pele, náusea, vômitos e tonturas.

Os principais incômodos do Zika Vírus são febre baixa, coceira e comichão na pele, além de manchas avermelhadas e inchaço nas 
articulações. Se você estiver com esses sintomas, procure rapidamente o serviço de saúde mais próximo, para receber orientações 
médicas.

 A Chikungunya é outra enfermidade causada pelo mesmo agente transmissor. Ela possui sintomas semelhantes aos da dengue. A 
maior diferença é que as dores concentram-se principalmente nas articulações.

Zika Vírus

Chikungunya
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Após picar  alguém  contaminado, o Aedes 
Aegypti pode  transmitir  a Dengue, Chikungunya 
e o Zika Vírus. O ciclo ocorre assim: a  fêmea  
deposita  seus ovos em  recipientes  com  água. 
Ao  saírem dos ovos, as  larvas  vivem  por  
cerca  de  uma semana.  Aí  transformam-se  em 
mosquitos adultos.  Procriam com grande rapidez 
e vivem em média 45 dias. Após a picada, os 
sintomas levam  de 3 a 12 dias para aparecerem.

Não há vacina contra o vírus. O tratamento é recomendado com base no uso de acetaminofeno (paracetamol) ou dipirona para 
o controle da febre e da dor. Não é indicado o uso de ácido acetilsalicílico, AAS, e outros anti-inflamatórios, devido ao risco de 
aumentar as complicações da doença.

Como parte da campanha, a Prefeitura lançou 
a ação “Seja um Vigilante Mirim”.  O objetivo é 
capacitar a garotada para que conversem com 
os familiares e colegas sobre a importância 
de se combater a proliferação do mosquito 
e para que atuem como fiscalizadores 
em suas comunidades e moradias. 

O Zika Vírus pode afetar  mulheres gestantes e causar 
consequências   sérias e profundas no desenvolvimento 
de seus  bebês,  como  a microcefalia. Ela ocorre quando 
a cabeça e o cérebro das crianças são menores para 
a sua idade, o que  prejudica o  seu  desenvolvimento.
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CRIANÇAS E JOVENS
 ENTRAM NA LUTA

ATENÇÃO ESPECIAL COM 
AS GRÁVIDAS

FORMAS DE CONTÁGIO

TRATAMENTO

CUIDADOS PARA EVITAR OS FOCOS DO MOSQUITO
Dúvidas sobre

as doenças
3338-9004

Denúncias 
de focos

3239-1537
3239-1569

Dengue

Não há tratamento ou vacina específica para a doença. A febre e as dores articulares são tratadas com paracetamol e anti-inflamatórios. 
É recomendado o repouso absoluto, beber bastante água e não utilizar o ácido salicílico, AAS, devido ao risco de hemorragia. 

Zika Vírus

Chikungunya

Não há um tratamento específico, apenas ações que possam aliviar os sintomas. O importante é procurar o serviço de saúde, fazer 
repouso e ingerir muito líquido. É contraindicado tomar medicamentos sem prescrição médica. 


