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Introdução: Aedes aegypti é a nomenclatura taxonômica para o mosquito que é popularmente 

conhecido como mosquito da dengue ou pernilongo-rajado, uma espécie de mosquito da 

família Culicidae proveniente da África, atualmente distribuído por quase todo o mundo, 

especialmente em regiões tropicais e subtropicais, sendo dependente da concentração humana 

no local para se estabelecer. Acredita-se que 35% da população mundial viva em áreas 

propícias e endêmicas para a proliferação do mosquito. O mosquito está bem adaptado a 

zonas urbanas, mais precisamente ao domicílio humano, onde consegue reproduzir-se e pôr os 

seus ovos em pequenas quantidades de água limpa e parada, isto é, pobres em matéria 

orgânica em decomposição e sais (que confeririam características ácidas à água), que 

preferivelmente estejam sombreados. Atualmente, foi descoberto que a fêmea não se reproduz 

somente em água limpa e parada, mas também em águas com altos níveis de poluição, como o 

esgoto, por exemplo.1 A fêmea observa vários fatores influenciáveis ao crescimento das 

larvas, como a temperatura, luminosidade e resquícios de matéria orgânica. As larvas do 

aedes são sensíveis à luz, favorecendo seu desenvolvimento em águas turvas. As fêmeas, para 

realizar a hematofagia, podem percorrer até 2500 metros. É considerado vetor de doenças 

graves, como dengue, febre amarela, febre zika e chikungunya. O controle das suas 

populações é considerado assunto da saúde pública e há comprovação científica de que esse 

tem custo menor para os governos do que o tratamento para as doenças causadas por este 

vetor. Por esse motivo, é fundamental a realização de campanhas, de ações públicas e de 

pesquisas domiciliares para verificação de possíveis focos, além de educação para crianças, as 

quais podem aplicar seus conhecimentos em casa e na comunidade em que vivem. Para isso, 

deve-se adequar as informações sobre formas de contágio, de proliferação, de tratamento e de 

prevenção para o nível de escolaridade destas crianças, para que todos possam compreender e 

disseminar seus aprendizados sobre o assunto para suas famílias.2 Objetivos: Relatar a 

experiência vivida na apresentação de uma peça de teatro para adolescentes do colégio 

Preventório Santa Teresinha, abordando o tema da dengue, seus meios de transmissão, 

prevenção e os impactos na saúde pública. Visando promover nos jovens expectadores a 

conscientização a respeito do dever da sociedade em combater os criadouros do mosquito 

Aedes aegypti e a sensibilização quanto ao perigo da doença. Descrição da Experiência: 

Tendo em vista que as orientações de combate ao Aedes aegypti fazem parte do plano escolar 

da educação, a ação ocorreu no Preventório Santa Terezinha, em Belém do Pará, sob 

supervisão de duas médicas professoras do Centro Universitário do Estado do Pará 

(CESUPA) e com a participação de cinco acadêmicos do primeiro semestre da graduação. O 

público alvo foi crianças de 6 a 7 anos, que estudavam no período da manhã nas turmas de 

ensino fundamental. Foi realizado um espetáculo teatral com o título “Chapeuzinho Vermelho 

no Combate ao Mosquito Dengoso”, uma releitura do clássico cujos personagens eram: 

Chapeuzinho Vermelho, Mamãezinha, Vovozinha, dedetizador (caçador) e mosquito Aedes. O 

cenário foi recriado por meio da ferramenta digital PowerPoint e objetos como garrafas 

plásticas, pneu, lixo, a fim de recriar o criadouro do mosquito. Durante a atividade, os 
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estudantes exibiram cartazes, distribuíram panfletos e cantaram músicas de protesto contra a 

dengue. Ao final da dinâmica, foi realizado uma roda de perguntas e respostas em troca de 

brindes, abordando temas como modo de transmissão, sintomas e prevenção da doença de 

forma lúcida e simples, o que foi muito bem recepcionado pelos participantes da brincadeira e 

pela equipe da escola. Assim, por meio do teatro e da música, ensinaram as crianças a 

combater o mosquito vetor de diversas doenças de uma forma leve e divertida. Resultados: 

Dessa forma, a ação realizada permitiu a transmissão de conhecimentos fundamentais para as 

crianças da escola sobre o mosquito Aedes aegypti, e as doenças transmitidas por ele, visando 

a promoção e a manutenção da saúde. O retorno e o interesse recebido dos beneficiados 

acerca da dinâmica foram extremamente positivos, de modo a cumprir nossas metas. Além 

disso, a ação permitiu aos estudantes de medicina o aprofundamento do conhecimento a 

respeito do modo de transmissão, sintomas e prevenção de focos de água parada; 

corroborando, bem como, com a mobilização nacional contra o mosquito transmissor da 

dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Conclusão: A ação no Preventório Santa 

Terezinha, em Belém, no Pará, sob supervisão de dois médicos professores do Centro 

Universitário do Estado do Pará (CESUPA) e com a participação de cinco acadêmicos do 

primeiro semestre do curso de medicina, foi realizada com base no plano escolar de educação, 

com um público alvo que incluiu crianças entre 6 e 7 anos, que estudavam no período da 

manhã, dando ênfase às orientações de combate ao Aedes aegypti. O espetáculo teatral com o 

tema “Chapeuzinho Vermelho no Combate ao Mosquito Dengoso”, bem como a exposição de 

cartazes, distribuição de panfletos e cantoria de músicas, foi realizado com o objetivo de 

ensinar e conscientizar os estudantes sobre a dengue, com enfoque nos sintomas, formas de 

transmissão e prevenção da doença. Ao final, os estudantes puderam fazer perguntas e 

esclarecer dúvidas sobre o tema. A partir dessa ação lúdica e educativa foi possível, portanto, 

ensinar as crianças sobre a importância da prevenção da doença e as formas de combater o 

mosquito vetor, de modo que elas pudessem levar o conhecimento para casa e ensinar o que 

aprenderam para os pais e responsáveis, garantindo, assim, uma forma de disseminar as 

informações de combate ao Aedes aegypti. Além disso, a atividade proporcionou aos alunos o 

conhecimento sobre o perfil e as demandas do Preventório Santa Terezinha, o que poderá 

auxiliar no planejamento de atividades futuras que atendam às necessidades do local. 
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