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O Aedes aegypti é um mosquito originário do continente africano com 

distribuição mundial, adaptado ao ambiente urbano e utiliza os recipientes mais 

frequentes no domicílio para o desenvolvimento da sua fase larvária, tendo 

como exemplo tanques para o armazenamento de água e vasilhames. Dentre 

as principais doenças transmitidas por ele estão a Dengue, Febre Chikungunya 

e Zika vírus. Dessas, a dengue é a doença mais antiga, a qual foi identificada 

pela primeira vez no Brasil no ano de 1986, enquanto que a Febre 

Chikungunya e Zika são doenças mais recentes que ganharam destaque no 

ano de 2014 e 2015, respectivamente. O objetivo desse estudo foi ressaltar a 

importância dos meios de prevenção à proliferação do mosquito a partir da 

eliminação de locais propensos para sua reprodução, para reduzir o número de 

casos dessas doenças principalmente nas crianças. Isso porque, mesmo com 

todas as campanhas de prevenção já desenvolvidas os casos ainda 

aumentam, sobretudo nos períodos chuvosos quando ocorre acúmulo de água 

em pneus abandonados e garrafas, por exemplo. Dessa forma, foi realizada 

uma análise dos prontuários referentes à enfermaria 02 do Hospital Hélvio Alto, 

no período de Abril de 2015 a Maio de 2016. Como resultado, foram 

observados 105 registros de crianças com idades de 04 meses a 13 anos que 

contraíram Doenças Tropicais, sendo 14% de doenças transmitidas pelo Aedes 

aegypti. Nesses casos, foi percebido maior prevalência do sexo masculino 

sobre o feminino; distribuição igual entre áreas rurais e urbanas, onde 50% dos 

casos foram encontrados em Maceió e Arapiraca, as duas cidades mais 

desenvolvidas do Estado de Alagoas. Sendo assim, torna-se indispensável a 

conscientizando a população sobre a importância do seu envolvimento no 

controle do mosquito transmissor e consequente diminuição da prevalência 

desses casos.  
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