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VAMOS CONHECER
O MOSQUITO DA DENGUE?
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EVITE
água parada no
pratinho dos vasos

garrafas e
latas abertas
no quintal
lixo sem tampar

Fêmea do
Aedes aegypti

poças d’água

água parada dentro
de pneus

Este vírus
é muito pequeno e só pode
ser visto com o auxílio de
um equipamento chamado
microscópio eletrônico.

PARA
SABER
MAIS

latões abertos
com água
ralos
abertos
caixa d’água
aberta

A fêmea do Aedes aegypti, conhecida também
como mosquito-da-dengue, pode transmitir os vírus
que causam a dengue, a zika e a chikungunya.

• Os ovos são resistentes e podem
permanecer até 450 dias ressecados.
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Basta um pouquinho de água para eles se
desenvolverem e formarem as larvas.
• O ovo é bem pequenininho. Inicialmente eles são
brancos e, à medida que amadurecem, tornam-se escuros.
• As larvas se alimentam de pequenos restos de plantas
e animais que estão na água.
• O tempo médio de vida do mosquito é de 35 a 40 dias.
De cor escura (café ou preta)
e com manchas
• O mosquito mede até 1 centímetro.
e listras brancas,
os adultos são mais
• A fêmea do mosquito Aedes aegypti, durante toda a vida,
conhecidos, pois é nesta
pode colocar até 1.500 ovos em diferentes locais que possam
etapa que transmitem
acumular água.
doenças ao homem.
• Após três dias se alimentando de sangue, a fêmea do mosquito
está pronta para colocar os ovos.
• A fêmea do mosquito costuma picar nas primeiras horas
da manhã e da tarde.
• Quado contaminada, cada fêmea do mosquito consegue
Nesta fase, as pupas
não se alimentam,
manter apenas um tipo de vírus, portanto, não existe o risco
e se movem pouco.
de uma fêmea transmitir as três doenças.
Elas ficam na superfície
d’água para facilitar o voo
• O mosquito macho se alimenta de seiva e soluções açucaradas
quando se transformarem
das plantas.
em adultos.

calhas entupidas

CICLO DE VIDA DO MOSQUITO
Os ovos são colocados
pelas fêmeas nas
paredes dos
criadouros, bem
junto à superfície
da água.

média de 8
a 12 dias
Em contato com a água,
dos ovos nascem
as larvas, que, em boas
condições de alimento
e temperatura,
se transformam em pupas.

