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As doenças transmitidas por vetores são de grande importância médica e 
veterinária, responsáveis pela morte de cerca de 1 milhão de pessoas em todo 
mundo. No Brasil, os insetos vetores de maior importância epidemiológica são: 
Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) transmissor de dengue, chikungunya, zika e da 
febre amarela em ambientes urbanos, a transmissão em ambientes silvestres se 
dá através do mosquito Haemagogus; e a Lutzomyia longipalpis e L. cruzi, 
transmissores da leishmaniose visceral. Essas infecções contribuem para a 
morbimortalidade de populações residentes em áreas endêmicas, particularmente 
associadas a áreas urbanas de ocupação irregular em condições sanitárias 
inadequadas, entre outros fatores. Considerando a necessidade de divulgar o 
conhecimento sobre a biologia de vetores, os modelos didáticos de insetos 
vetores foram, sob a ótica da Teoria da Transposição Didática. Os modelos 
didáticos foram confeccionados utilizando massa de biscuit, arame, esmalte, cola, 
material plástico e vidros como suporte. A confecção dos modelos didáticos, 
seguiu a descrição morfológica dos insetos vetores conforme a literatura 
específica e após a produção, os mesmos foram expostos na Coleção de História 
Natural da Universidade Federal do Piauí (CHNUFPI). Os modelos didáticos 
representam, além da morfologia, as relações existentes entre insetos e 
microrganismos patogênicos, ilustrando os ciclo de vida de insetos e patógenos. A 
elaboração de modelos didáticos, favorecem as ações de Educação e Saúde, 
pois popularizam o conhecimento científico e facilitam a compreensão dos 
conteúdos em uma perspectiva extensionista.  Desta forma, a compreensão da 
biologia dos insetos vetores é crucial para o entendimento das doenças que 
acometem a população e contribuem para as estratégias de controle das 
mesmas.  
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