Como diminuir o surto de doenças transmitidas
por mosquitos no Brasil
Texto motivacional I
FEBRE CHIKUNGUNYA

Pergunta/Resposta
TRANSMISSÃO
O vírus é transmitido pela picada da fêmea de mosquitos infectados. São eles o Aedes aegypti, de
presença essencialmente urbana, em áreas tropicais e, no Brasil, associado à transmissão da dengue; e
o Aedes albopictus, presente majoritariamente em áreas rurais, também existente no Brasil e que pode
ser encontrado em áreas urbanas e periurbanas em menor densidade. O mosquito adquire o vírus CHIKV
ao picar uma pessoa infectada, durante o período de viremia.

Qual a diferença entre a distribuição dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus?
O Aedes aegypti tem presença essencialmente urbana e a fêmea alimenta-s e preferencialmente de
sangue humano. O mosquito adulto encontra-s e dentro das residências e os habitats das larvas estão
mais frequentemente em depósitos artificiais (pratos de vasos de plantas, lixo acumulado, pneus,
recipientes abandonados etc.). O Aedes albopictus está presente majoritariamente em áreas rurais,
peri-urbanas  e alimenta-se principalmente de sangue de outros animais, embora também possa se
alimentar de sangue humano. Suas larvas são encontradas mais frequentemente em habitats naturais,
como internódios de bambu, buracos em árvores e cascas de frutas. Recipientes artificiais abandonados
nas florestas e em plantações também podem servir de criadouros.

Se um pessoa for picada por um mosquito infectado necessariamente ficará doente?
Não. Em média, 30% das pessoas infectadas são assintomáticas, ou seja, não apresentam os sinais e
sintomas clássicos da doença.

Quem se infecta com o vírus fica imune?
Sim. Quem apresentar a infecção fica imune o resto da vida.

Uma pessoa doente pode infectar outra saudável?
Não existe transmissão entre pessoas. A única forma de infecção é pela picada dos mosquitos.

A mãe grávida transmite o vírus para o bebê?
Não há evidências de que o vírus seja transmitido da mãe para o feto durante a gravidez. Porém, a

infecção pode ocorrer durante o parto. Também não há evidências de transmissão pelo leite materno.

É possível a transmissão por transfusão sanguínea?
Com os cuidados da segurança do sangue que a rede de hemocentros no Brasil já adota para evitar
transmissão de doenças por transfusão, não se considera essa via uma forma de transmissão com
importância para a saúde pública.

Fonte:
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/links-de-interesse/1073-chikungunya/14719-transmissao

Texto motivacional II
Doenças virais
Vírus são agentes infecciosos bastante diminutos, constituídos por ácido nucléico e proteína. Como são
destituídos de células e só têm metabolismo quando estão no interior de células hospedeiras específicas,
não existe consenso entre os cientistas quanto ao fato de poderem ou não ser classificados como seres
vivos. De qualquer forma, são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, assim como algumas
bactérias, tais como as clamídias.
Os vírus podem parasitar bactérias, plantas e animais. Na nossa espécie, por exemplo, tumores e uma
gama de doenças, como catapora, herpes, rubéola, sarampo, varíola, poliomielite, raiva, dengue, febre
amarela, mononucleose, gripe, caxumba, hepatites e AIDS; podem ser provocados por eles. Algumas
doenças não surgem mais de uma vez em um mesmo indivíduo, enquanto outras podem se apresentar
em mais de um episódio.
A transmissão pode se dar por meio de vetores; em outros casos, de pessoa para pessoa; ou por meio de
alimentos, objetos ou instrumentais contaminados.
O tratamento dependerá do agente causador e das regiões acometidas. Muitas vezes a única coisa que
pode ser feita é se utilizar de medidas paliativas até que o vírus seja eliminado naturalmente; ou prevenir
complicações e garantir melhor qualidade de vida ao paciente, em casos em que o vírus permanece, para
sempre, no organismo. Diante disso, o ideal é se atentar à prevenção e, em muitos casos, a vacinação é
a forma mais viável, barata e segura para tal.
Nessa seção você encontra vários textos sobre doenças virais. Além de serem boas ferramentas para
pesquisas escolares e estudo em geral, tais produções poderão orientá-lo no que diz respeito à
prevenção desses males.
Fonte: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/doencas/doencas-por-virus.htm

Texto motivacional III

Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0037-86822011000800009

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto
dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua
portuguesa sobre o tema “Como diminuir o surto de doenças
transmitidas por mosquitos no Brasil” apresentando proposta de
intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e
relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para
defesa de seu ponto de vista.

