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  INTRODUÇÃO:
O  mosquito  Aedes  aegypti é  considerado  uma  espécie
autóctone do continente africano e acredita-se que a Etiópia
tenha sido o centro da dispersão. Sua estreita associação com
o  homem  o  torna  um  mosquito  essencialmente  urbano,
apresentando preferência pelas habitações humanas, sendo
estas seus criadouros mais importantes, por conta das ações
do  homem.  No  Brasil,  as  condições  socioambientais
favoráveis à expansão do  Aedes aegypti possibilitaram uma
dispersão desse vetor. Ele tem hábitos diurnos e alimenta-se
de sangue humano, sobretudo ao amanhecer e ao entardecer.
A reprodução acontece em água limpa e parada, a partir da
postura de ovos pelas fêmeas, o que garante a dispersão da
espécie. Em condições favoráveis, quando há hospedeiros e
recipientes  apropriados  para  postura  dos  ovos,  as  fêmeas
normalmente passam toda sua vida nas proximidades do local
de  onde  nasceu.  Diante  disso,  este  trabalho  visa  realizar
intervenções em escolas da rede pública municipal e estadual
de ensino analisando o conhecimento dos estudantes acerca
do mosquito Aedes aegypti, das doenças por ele transmitidas
e  das  maneiras  de  sua  prevenção,  realizando  também um
levantamento  do  número  de  casos  de  cada  uma  das  três
doenças entre os escolares que forem entrevistados.

  MATERIAL E MÉTODOS:
Para o levantamento de casos de dengue, zika e chikungunya
foram  aplicados  questionários  estruturados  com  perguntas
curtas  para  se  conhecer  a  quantidade  de  estudantes
infectados com pelo menos uma das três doenças levadas em
consideração  nessa  pesquisa.  O  questionário  continha
também,  perguntas  acerca  do  conhecimento  por  parte  dos
estudantes  das  maneiras  de  transmissão  e  formas  de
prevenção  dessas  doenças.  Feito  isso,  soubemos  o
conhecimento  que  essas  pessoas  têm  da  cadeia  de
transmissão  dessas  doenças.  Por  fim  desenvolvemos  uma
campanha de conscientização com os estudantes, logo após a
entrega  dos  questionários,  para  que  estes  pudessem  ser
importantes  agentes  multiplicadores  de  conhecimento  no
combate a essa epidemia que assola nossa cidade e país.
Com a aplicação dos questionários e de posse dos resultados
foram construídos tabelas e gráficos que nos mostraram, de
acordo  com  o  conhecimento  dos  estudantes,  quais  as
principais formas de transmissão e maneiras de prevenção da
tríplice epidemia provocada pelo Aedes aegypti.

  RESULTADOS E DISCUSSÃO:
De  acordo  com a  maioria  dos estudantes  das  escolas  que
foram  alvo  desse  projeto,  não  existiam  diferenças  tão
evidentes  entre a  tríplice  epidemia  provocada  por  Aedes
aegypti.
 

Muitos  dos  estudantes  questionados  responderam  que  a
principal maneira de se adquirir essas doenças era através da
picada  do  mosquito  Aedes  aegypti,  mas  em  alguns  casos
alguns  informaram  importantes  fatores  de  risco  como
responsáveis por essas doenças. Quando questionados sobre
como evitar essas doenças, a maioria respondeu que era não
deixando águas paradas. Alguns informaram também que o
uso repelentes, colocando areia em vasos de plantas, recolher
vasilhas  do  quintal,  telas  nas  janelas.  Existiram  também
estudantes que não sabiam como se evitar essas doenças.
Quando  questionados  sobre  as  complicações  que  essas
doenças podiam causar houve respontas no sentido de que
haviam  dores  no  corpo  e  quentura  nos  olhos,  tonturas,
manchas na pele,  febre,  dor  nas articulações e de cabeça,
além de em alguns casos causar microcefalia e até a morte
dos  que contraíssem uma dessas  doenças.  Houve aqueles
que  responderam  não  saber  as  complicações  dessas
doenças. Como formas de prevenção, muitos deles disseram
que  em  suas  casas  eram  adotadas  pelo  menos  uma  das
medidas  seguintes:  limpeza  do  quintal,  uso  de  repelentes
colocação de areia nos vasos de plantas, além de não deixar
água  parada.  A  maioria  dos  estudantes  questionados  não
sabiam reconhecer  o  Aedes  aegypti e  os  qualificava  como
igual  a  qualquer  mosquito,  mas  aqueles  que  afirmaram  o
conhecer disseram que esse mosquito era preto e com pintas
brancas predominantes, fator que gera um certo conforto, pois
indica  um  relativo  conhecimento  acerca  do  mosquito
transmissor dessas doenças.

  CONCLUSÃO: 
A  comunidade  escolar,  em  sua  maioria,  está  bastante
suscetível  a  essas  doenças,  visto  que  lhes  falta  o  devido
conhecimento  devido  para  evitar  a  contaminação,  mas  em
alguns  casos  há  relatos  que em suas  residências  algumas
medidas de controle dessas doenças são tomadas.

  AGRADECIMENTOS:
Ao  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia
Baiano pela oportunidade de desenvolvimento desta pesquisa
e ao CNPq pela concessão da bolsa e recursos para o projeto.

  REFERÊNCIAS:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – Ministério da Saúde.
Programa Nacional de Controle da Dengue – Brasília DF  -
2002.
SUPERINTENDÊNCIA  DE  CONTROLE  DE  ENDEMIAS  –
SES. Normas, Orientações e Recomendações Técnicas para
Vigilância  e  Controle  de  Aedes  aegypti  no  Estado  de  São
Paulo – 2002

mailto:trabalhosifbaiano@gmail.com
mailto:kennya.menezes@gmail.com
mailto:luciano.pereira@valenca.ifbaiano.edu.br

