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CURIOSIDADES SOBRE O
MOSQUITO MAIS TEMIDO
DO BRASIL

Selecionamos informações importantes e que você ainda não
sabia sobre o mosquito mais temido do Brasil - Aedes Aegypti
Conhecido popularmente como mosquito da dengue, o Aedes aegypti é responsável pela transmissão da
febre amarela, chikungunya e da zika. Esse mosquito assola todo o país e por isso é preciso conhecer um
pouco mais sobre ele e disseminar informações importantes que auxiliarão você e sua família no combate
desse mal.
Nesse e-book, você conhecerá 5 curiosidades sobre o mosquito mais temido do Brasil.
Mas não se esqueça, o mosquito da dengue é um problema de todos. Então, não guarde esse e-book com
você. Compartilhe com seus amigos e familiares.
Boa leitura!

1 - O mosquito da Dengue tem hora certa para picar
O Aedes aegypti possui hábitos noturnos e tende a picar suas vítimas no período de final de tarde e noite.
Esse mosquito pode se abrigar em diversos locais, preferencialmente escuros, nas redondezas, em
árvores e jardins, ou dentro de residências, em sótãos e até mesmo em móveis.
Os mosquitos podem analisar a respiração humana. Eles têm receptores em suas antenas
que detectam o dióxido de carbono liberado pelos seres humanos quando expiram.
Quando o CO2 é liberado no ar, ele faz trilhas que os mosquitos seguem para
encontrar suas vítimas. Mas lembre-se, prender a respiração não ajuda em nada
para evitar as picadas!

2 - O mosquito da Dengue é originário do Egito
O mosquito foi descrito cientificamente pela primeira vez em 1762, quando foi
denominado Culex aegypti. Culex significa “mosquito” e aegypti, egípcio,
portanto: mosquito egípcio.
O gênero Aedes só foi descrito em 1818. Quando verificou- se que a espécie
aegypti, descrita anos antes, apresenta características morfológicas e
biológicas semelhantes às de espécies do gênero Aedes, e não às do já
conhecido gênero Culex. Então, foi estabelecido o nome Aedes
aegypti.

3 - Um mosquito é capaz de picar mais de uma pessoa
no mesmo dia
Em geral, as fêmeas de mosquitos picam uma só pessoa para cada produção de
ovos. A fêmea do mosquito da dengue tem uma peculiaridade que se chama
“discordância gonotrófica”, que significa que é capaz de picar mais de uma
pessoa para produzir o mesmo lote de ovos.
Há relato de que um só mosquito da dengue infectado transmitiu dengue
para cinco pessoas de uma mesma família, no mesmo dia!
Somente as fêmeas picam, pois precisam do sangue para
amadurecer seus ovos. Os machos se alimentam de néctar e
pólen de flores.

4 - O mosquito da Dengue adulto vive dentro de casa e
voa apenas um metro acima do chão.
As larvas dos mosquitos conseguem se desenvolver em qualquer acúmulo de
água, como em garrafas e pneus abandonados em terrenos baldios. Já os
adultos preferem se abrigar em locais bem protegidos, como dentro de nossas
casas.
O Aedes voa apenas um metro acima do chão, ou seja, não adianta
esticar o braço e acionar o repelente spray lá no alto.
É importante não deixá-los entrar em nossas casas. Fechar as
janelas quando o sol se põe ajuda, mas o ideal é usar telas
mosqueteiras.

5 - Cada pessoa só pode pegar Dengue 4 vezes na vida

Isso ocorre porque só existem 4 tipos da doença
(dengue tipo 1, tipo2, tipo 3, tipos 4) e, uma vez
infectado por um tipo desse vírus, o corpo humano
desenvolve imunidade contra ele.
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