
  

Cuidado 
   
   com a  

 Dengue

Olha turma achei 
essa historinha 

sobre o mosquito que 
transmite a  

Dengue.

O nome dele é 
Aeds Aegypti, ele é  

 muito perigoso.

Mas ele é só 
um mosquito.

Minha mãe disse 
que é a fêmea
 que transmite 

a doença.



  

Espera Cebolinha, 
vou contar uma história.

      Socorro!!!! 
    A Dengue quer
       me pegar.

     Oba!!!!
  Vou picar você!!!



  

Dengonilda, uma mosquitinha Dengonilda, uma mosquitinha 
        muito esperta.        muito esperta.



  

Olá, eu sou a Dengonilda , sou casada com o  mosquito Aedes 
Aegypti,  estou esperando os meus primeiros filhotes. Sou 
independente, não espero pelo meu esposo, então eu vou sozinha em 
busca de meios para os meus ovos amadurecerem.



  

Costumo dormir cedo, por isso prefiro buscar sangue durante o 
dia. Recentemente descobri que estou contaminada por um vírus o 
qual não me prejudicava, mas eu transmitia aos humanos, 
causando efeitos terríveis.



  

Fiquei desesperada com tal notícia, não queria causar mal a 
ninguém, mas como eu iria viver sem me nutrir? A única 
solução foi continuar vivendo normalmente. O que eu não 
imaginava, porém, era que outras da minha espécie também 
estavam contaminando pessoas no País. 



  

O meu lar é um lindo jarro florido ou um  pneu velho com água. 
Vocês humanos tem usado inseticidas, derramam as águas dos 
jarros, pneus...para que meus filhos não nasçam. Eu sei que vocês 
estão se protegendo e também sofro com isso.



  

Peço desculpas ao povo brasileiro por ter causado toda essa 
epidemia, embora não tenha sido proposital, pois sou originária da 
África, e foram os colonizadores que trouxeram meus antepassados 
para o Brasil por acaso.



  

Mas tem várias formas de 
evitar que a dengue 
chegue até a sua casa. 
Olhe com atenção:



  

Vamos nos unir
 e acabar com 

a Dengue

Olhe se na 
sua casa 
esta tudo 
limpinho!!

Converse com 
as pessoas 
sobre essa
 doença

Ajude você também. 
A Dengue mata!
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