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Apresentação
Não é de hoje que o mosquito Aedes aegypti vem causando transtornos a saúde da população. Sobretudo no
Brasil, país de região tropical, são inúmeros os casos de transmissão de doenças como dengue, chikungunya e
Zika. Embora esse mosquito seja reconhecido como causador dessas doenças, a sua proliferação ainda é
realidade na sociedade brasileira. De acordo com estudos realizados pelo Ministério da Saúde, no ano de 2016,
855 municípios ainda encontram-se em situação de alerta e risco de surto de dengue, chikungunya e Zika.
Nesse sentido, o combate ao mosquito Aedes aegypti passa a ser uma atribuição de todos nós, e a educação
brasileira pode entender esse cenário como uma grande oportunidade para sensibilizar, estimular e incentivar
crianças, jovens e adultos a tomarem medidas que contribuam para reduzir e eliminar a proliferação do
mosquito transmissor.
Entre as inúmeras medidas que o Ministério da Educação vem adotando, foi realizada entre os meses de junho
a setembro de 2016 uma consulta pública para identiﬁcar ações que possam ser realizadas por estudantes,
professores, gestores públicos ou demais membros da sociedade a ﬁm de combater o mosquito Aedes aegypti e
enfrentar a microcefalia.
Ao todo, foram recebidas 1.662 propostas, que receberam cerca de meio milhão de curtidas e comentários com
a participação de 2.437 pessoas de 80 escolas públicas, e 48 universidades e institutos federais. De posse
dessas propostas, uma equipe de especialistas avaliou e selecionou para essa coletânea 93 ações. Tais ações
que podem ser implementadas por estudantes, professores, técnicos e gestores públicos ou demais membros
da sociedade civil, foram agrupadas em 9 temas. São eles: “Utilização de Tecnologias”, “Prêmios, Boniﬁcações e
Incentivos”, “Capacitação”, “Conscientização, Orientações e Mutirão de Combate”, “Vistoria, Alertas e Punições”,
“Armadilhas e Métodos de Prevenção”, “Pesquisa”, “Criação e Evolução” e “Parcerias”.
A seguir, apresentamos a Coletânea de Ideias #MosquitoNão. Cada uma das ações que compõem essa
coletânea são divulgadas com os respectivos autores que contribuíram para essa iniciativa. Entretanto, a
consolidação do sucesso dessa iniciativa depende de cada cidadão – que poderá compartilhar essas soluções e
implementar as medidas que lhe couber, e dessa forma, contribuir com a formação cidadã frente ao grande
desaﬁo da sociedade brasileira no combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e Zika.

__________________________________________________________________________________
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Consulte mais informações em http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/26478-ministerio-da-saude-convoca-sociedade-para-combate-ao-mosquito. Acesso em 30/11/2016.
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Utilização de tecnologias:
sistemas, aplicativos, equipamentos

1. Jogo educativo para auxiliar na conscientização e combate
ao mosquito
O Fim da Picada é um jogo educativo, com intuito de auxiliar no combate
ao mosquito Aedes aegypti, de uma forma lúdica e divertida. Você deve
cuidar de sua casa, procurar por focos do mosquito, e eliminar, por meio
de vários minigames. Junte pontos, e suba sua cidade no placar contra o
mosquito! Além dos minigames, o aplicativo possui outras funções como:
dicas de prevenção de focos, denunciar focos de mosquito para
autoridades, e mais. O jogo está sendo desenvolvido por alunos do IFES
Guarapari no Leds Guarapari (Laboratório de Educação em
Desenvolvimento de Soluções), em que são desaﬁados a criarem Serious
Games, que são jogos com enfoque em mudança e questões sociais.
Todo o jogo gira em torno de sua casa e casas de seus amigos. O objetivo
do jogador é sempre mantê-las limpas, sem água parada, visando impedir
a disseminação de focos do mosquito, o que será atingido através de um
bom desempenho rotineiro nos minigames. Já o objetivo do inimigo é
justamente disseminar os focos do Aedes aegypti sem cair nas armadilhas
deixadas pelos seus amigos. Os minigames são desaﬁos simples que se
iniciarão a partir dos locais de possíveis focos do mosquito, sendo
obrigatórios rotineiramente como forma de cobrança do combate ao
Aedes aegypti na vida real. Todos os minigames deverão ser cumpridos em
um pequeno intervalo de tempo (aproximadamente 5 segundos para
cada minigame) com objetivo de manter sua casa livre dos mesmos. Para
cada foco haverá uma contagem regressiva para frequência de combate
ao mesmo, abaixo do nome e da pontuação do jogador.
custo:

Título Original: Fim da Picada
Autor: Walber Beltrame

benefício:

2. Borrifadores eletrônicos em praças públicas
repelentes naturais e sensores de movimento

com

Borrifadores gratuitos em praças e locais públicos ajudariam muito a
prevenir picadas de mosquitos quando estivéssemos com nossas famílias
nas praças.
custo:

Título Original: Borrifadores eletrônicos em praças
públicas com repelentes naturais, com sensores de
movimento
Autor: Eduardo Vasconcelos

Legenda:
baixo

médio

alto

benefício:
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3. Uso de drones para apontar foco de poluição, em lotes e
casas de difícil acesso
É importante atingir pontos não mapeados em determinadas regiões.
Além da ﬁscalização em terra, ﬁscalizar também do ar.
custo:

benefício:

Título Original: Tecnologia para combater o vetor,
mosquito Aedes aegypti. Usando Drones para
apontar foco de poluição, em lotes e casas de difícil
acesso
Autor: Gabriel Grossi

4. Tablets para os agentes de saúde
Distribuição de Tablets para os agentes de saúde, para que possam
realizar denúncias de focos em residências, podendo ainda tirar fotos e
obter informações que são pertinentes. Inclusive se comunicando com
outros agentes em caso de necessidade de alguma ajuda. Precisamos de
um trabalho integrado, e o que proponho é justamente isso, o auxílio da
tecnologia na luta contra o Aedes aegypti.
custo:

benefício:

Título Original: Tablets para os agentes de saúde
Autor: Tiago da Silva Dias

5. Agenda eletrônica para realização de vistorias
Os principais focos do Aedes aegypti estão nas residências. Os agentes da
zoonose vão de porta em porta nos bairros para realizar a vistoria em
cada moradia. No entanto, encontram várias casas sem nenhum morador.
A proposta é criar um aplicativo e site para que os moradores possam
agendar a visita do agente e ainda visualizar o nome e identiﬁcação do
funcionário responsável pela visita. Infelizmente, hoje em dia existem
várias pessoas de má fé que se passam por esses agentes com segundas
intenções e muitas pessoas ﬁcam receosas em receber os mesmos em
sua residência.
custo:

benefício:

Título Original: Agenda eletrônica para vistoria dos
agentes comunitários de controle ao Aedes aegypti
nas residências
Autor: Gláucia Machado

Coletânea de ideias #MosquitoNão

7

6. Aplicativo de identiﬁcação
Criação de um aplicativo que permite a identiﬁcação do mosquito através
de ﬁguras e imagens e que o usuário possa também fotografar o
mosquito e enviar a imagem para proﬁssionais, que mais tarde o enviam
uma resposta informando se é ou não o Aedes aegypti.
custo:

benefício:

Título Original: App de identiﬁcação
Autor: André Luis Pezzini

7. Utilização de gadgets movidos à energia solar para reduzir
criadouros em rios e lagos

Título Original: Utilização de gadgets movidos à
energia solar para reduzir criadouros em rios e
lagos
Autor: Gabriel D'luca Souza Viana

Inicialmente, percebe-se, por meio de um senso comum, que uma das
formas mais eﬁcientes de se combater o mosquito se dá por meio da
eliminação de seus criadouros e, como já provado cientiﬁcadamente, a
espécie Aedes aegypti possui preferência por águas menos sujas e,
principalmente, paradas, pois a única maneira de depositarem suas larvas
ocorre quando a água está completamente estagnada.
Pensando nisso, um exemplar de dispositivo movido à energia solar,
criado pelo indiano Pranav Agarwal, chamou grande atenção no ano
passado: utilizando-se de um recurso de energia renovável, o dispositivo
demonstrou-se capaz de criar turbulências na superfície aquática que
afastam e terminam por impedir que os mosquitos depositem larvas no
local. Ao entrar em contato com a água, o dispositivo referenciado
automaticamente entra em funcionamento, mantém o funcionamento
por dez minutos, e realiza uma pausa de dez minutos para balancear o
nível de oxigênio, voltando a funcionar, em seguida, por mais dez minutos,
e repetindo o ciclo. Ademais, mesmo por considerar a hipotética situação
de que seriam capazes de depositar as larvas na água em movimento,
como aﬁrmado pelo criador do projeto, a fonte de nutrição das larvas
seriam inibidas ou reduzidas por conta dos constantes movimentos
ondulatórios que o dispositivo produz.
Com um custo referencial (pelo próprio criador) de apenas dez dólares,
projetos de gadgets como esse são eﬁcientes e podem ser um grande
aliado dos agentes de saúde, já que os focos, mesmo uma vez
combatidos, podem voltar a ser criadouros de mosquitos: o que pode ser
facilmente evitado por esses dispositivos. Ademais, pode ser incentivada a
criação de equipamentos similares por meio de uma ação colaborativa
com outras corporações, além de, também, sempre haver a possibilidade
de investimento à criação de startups.
Eﬁciente e utilizadora de energia renovável, o balanceamento da equação
da proposta se dá criterialmente por conta das aplicações e investimentos
corretos, que não serão nem caros, nem baratos: serão certeiros.
custo:

benefício:
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8. Aplicativo de monitoramento para agentes de endemia e
população
Os Agentes de endemias teriam um aplicativo no smartphone e sempre
que encontrarem algum foco do mosquito, atualizariam o mesmo. Com
algumas semanas atualizando, teriam um zoneamento aprofundado de
onde os focos do mosquito se concentram, possibilitando a intensiﬁcação
das ações de correção e prevenção nessas áreas. Além disso, a população
também teria acesso à leitura desse aplicativo, podendo veriﬁcar se sua
região está entre as mais vulneráveis ou não. Enﬁm, um aplicativo com
zoneamento de áreas de risco sendo escalável para outros tipos de
epidemias ou endemias.

Título Original: Aplicativo de monitoramento para
Agentes de Endemia e população

custo:

Autor: Pedro Ivo Vilela Costa

benefício:

9. Uso de aplicativos como swarm, windows maps e google
maps que avisem através de denuncias onde focos do
mosquito foram vistos e não foram limpos
Através dessa iniciativa a pessoa no conforto de sua casa, trabalho e
estudo saberá que naquela região existe um possível foco do mosquito.
Assim, todas as pessoas podem entrar com dados.
custo:

benefício:

Título Original: Uso de aplicativos como swarm,
windows maps, google maps que avisem através de
denuncias onde focos do mosquito foram vistos e
não forma limpos
Autor: Ketulyn Fernanda Barreto

10. Mapeamento de focos
Fazer um mapeamento pelos programas que estão a nossa disposição,
como por exemplo o ArcGIS, usando satélites que consigam localizar
grandes focos de água parada, como piscinas.
custo:

benefício:

Título Original: Mapas de Focos
Autor: Veridiana Camila Ferreira Bufalo
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11. Criação de um aplicativo de celular que contenha
informações de como combater o mosquito e como tratar os
doentes
Criação de um aplicativo de celular que contenha informações de como
combater o mosquito e como tratar os doentes. Esse aplicativo poderia vir
acompanhado de jogos educativos e outras funções para serem usadas
nas rede pública e privada de ensino. Essa seria uma alternativa que
poderia ser mantida de forma simples e atualizada mensalmente com
novas ideias, de acordo com as ideias dadas por este desaﬁo.
custo:

Título Original: Criação de um aplicativo de celular
que contenha informações de como combater o
mosquito e como tratar os doentes. Esse aplicativo
poderia vir acompanhado de jogos educativos e
outras funções para serem usadas nas rede pública
e privada de ensino

benefício:

Autor: Felipe Santana Machado

12. Criação de um aplicativo de denuncias de foco dos
mosquitos
Criação de um aplicativo onde o usuário faria denúncias de focos de
mosquito para a prefeitura, para que ela tomasse as devidas soluções.
custo:

Título Original: Criação de um aplicativo de
denuncias de foco dos mosquitos
Autor: Gustavo Lopes

benefício:
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Prêmios, boniﬁcações e incentivos
13. Criação do selo #MosquitoNão
A educação é uma poderosa arma para combater o mosquito Aedes
aegypti, transmissor do zika vírus, da dengue e da febre chikungunya. A
criação deste selo tem por objetivo mostrar quais as residências que
estão contribuindo no combate ao zika com ações em sua própria casa.
custo:

benefício:

Título Original: Criação do Selo ZikaZero
Autor: Jeimes Ferreira Campos

14. Certiﬁcação para escolas/universidades que
comprometem com a sáude de seus alunos e servidores

se

Uma proposta para que toda escola possa ter um selo de qualidade,
indicando que essa instituição se compromete em ajudar a não ter foco
do mosquito da dengue, combatendo sempre.
custo:

benefício:

Título Original: Certiﬁcação para escolas/
universidades que se comprometem com a sáude
de seus alunos e servidores
Autor: Ademir Júnior Masetto

15. Criar competições de recolhimento de entulhos nas
escolas
Criar competições nas escolas de coletas de entulhos, a sala que coletar
mais entulho ganha uma premiação.
custo:

benefício:

Título Original: Competição de entulhos
Autor: Victor Noronha Araujo
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16. Monitoramento das casas dos alunos e premiação para as
escolas que tiverem o menor número de focos
Uma campanha municipal onde as casas de todos os alunos das escolas
serão monitoradas, a escola que tiver o menor número de focos seria
premiada com um dia de diversão para as crianças.
custo:

benefício:

Título Original: Escola #ZikaZero
Autor: Jislaure Vieira da Silva

17. Realizar programações especíﬁcas para cada um dos
distritos sanitários, de acordo com o mapa de risco e da
dinâmica da situação epidemiológica
Com intuito de intensiﬁcar a operação "pente ﬁno" nas áreas de controle
selecionadas, em função do mapa de risco e da dinâmica da situação
epidemiológica.
custo:

benefício:

Título Original: Realizar programações especíﬁcas
para cada um dos distritos sanitários, de acordo com
o mapa de risco e da dinâmica da situação
epidemiológica
Autor: Gabriel Grossi

18. Formação de unidades sociais de combate ao mosquito
com famílias carentes
Seria escolhido através dos órgãos competentes, famílias divididas por
bairros para combaterem em suas localidades. Isso poderia ajudar quem
está desempregado e ainda daria uma abordagem mais direta já que eles
conhecem suas áreas e sabem exatamente onde há focos do mosquito.
Seriam capacitados para isso e cada bairro teria sua equipe responsável
coordenada pelo seu agente de saúde.
custo:

benefício:

Título Original: Escolha de famílias carentes para
formar unidades de combate ao Aedes aegypti
Autor: Petali Junior

19. Desaﬁo de criação de repelentes naturais dentro de cada
escola
Cada turma se reúne e tenta produzir um repelente natural que consiga
espantar o mosquito da dengue, sendo assim uma técnica fácil e que
pode dar muito certo.
custo:

Título Original: Desaﬁo de criação de repelentes
naturais dentro de cada escola
Autor: Gabriel Henrique Testa

benefício:

Coletânea de ideias #MosquitoNão

12

Capacitação
20. Cursos gratuitos e itinerantes, para a fabricação de velas
e repelentes artesanais, pois além dos produtos serem
usados pelos alunos do respectivo curso, também seria um
ótimo gerador de renda dentro das comunidades
Tornar a prevenção acessível e gerar renda simultaneamente.
custo:

benefício:

Título Original: Cursos gratuitos e itinerantes, para
a fabricação de velas e repelentes artesanais, pois
além dos produtos serem usados pelos alunos do
respectivo curso, também seria um ótimo gerador
de renda dentro das comunidades
Autor: João Pedro S. Santos

21. Oﬁcina de arte para reciclar materiais que possam virar
possíveis criadores de mosquito
Evitaria que materiais que ﬁcam acumulados nos quintais virassem
criadouro para o mosquito, tornando-os em materiais reutilizáveis e ainda
ajudando o meio ambiente.
custo:

benefício:

Título Original: Oﬁcina de arte para reciclar
materiais que possam virar possiveis criadores por
mosquito
Autor: Marlon Daniel de Aquino

22. Ministrar cursos sobre prevenção do mosquito em
escolas infantis
Com a ministração desses cursos, seria possível criar desde cedo nas
crianças e jovens o hábito de atuar no combate ao mosquito, com a
execução de práticas efetivas.
custo:

benefício:

Título Original: Ministrar cursos sobre prevenção
do zika em escolas infantis.
Autor: Lucas Roberto Batista Ruiz
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23. Curso gratuito para produção caseira de repelentes
caseiros para a população menos favorecida
Repelentes caseiros afastam o mosquito da Dengue, Zika e Chikungunya,
além de serem ótimas opções para se proteger contra os mosquitos, pois
possuem aromas que são desagradáveis para os mosquitos e não
possuem substâncias tóxicas que possam prejudicar o organismo, sendo
ótimas opções para adultos, crianças e gestantes.
custo:

benefício:
Título Original: Cursos gratuitos de como produzir
repelentes caseiros para a população menos
favorecidas de repelentes
Autor: Maria do Socorro Pereira Tomaz

24. Capacitação de lideranças das comunidades para
incentivarem o combate ao mosquito
Capacitação de lideranças das comunidades para incentivarem o combate
a Zika.
custo:

Título Original: Capacitação de lideranças das
comunidades para incentivarem o combate a Zika
Autor: Marcello Rodrigues Messias

benefício:

Coletânea de ideias #MosquitoNão
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Conscientização, orientações e mutirão de
combate
25. Informações nas contas de água e luz sobre o combate ao
mosquito
As contas de água e energia conteriam informações gerais sobre como
eliminar focos, disque denúncia, etc.
custo:

benefício:

Título Original: Informações nas contas de água e
luz sobre o combate
Autor: Marcello Rodrigues Messias

26. Trote pela vida
Reunir os calouros de universidades e como trote realizar um mutirão
para extinguir qualquer criadouro do Aedes aegypti!
custo:

benefício:

Título Original: Trote pela vida!!!
Autor: Franciele Maniero Milhorini

27. Tornar o problema de saúde pública causado pelo
mosquito conteúdo curricular obrigatório
Se o conteúdo for obrigatório, todos os professores trabalharão o tema
em sala de aula e consequentemente os estudantes e suas famílias
saberão como prevenir e lidar com o mosquito. Aprendendo sintomas das
doenças, muitos poderão salvar vidas porque procurarão um médico.
Será mais uma forma de ensinar.
custo:

benefício:
Título Original: Tornar o problema de saúde
pública causado pelo Aedes aegypti conteúdo
curricular obrigatório nos livros de Ciências e de
Biologia
Autor: Roberta Iael da Costa
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28. Utilização de checklist de prevenção
O trabalho começa em casa: ﬁxar na parede panﬂetos informativos sobre
o quê pode ser feito para que o mosquito não faça morada na casa.
custo:

benefício:

Título Original: Check list em casa é a melhor forma
de prevenir contra o mosquito Aedes aegypti
Autor: Delzeiths Batista de Queiroga Lins

29. Grupos temáticos de mobilização nos bairros
Criar grupos temáticos para disseminar sobre o tema nas praças, dos
bairros e da cidade, falando da importância e dos cuidados que a
população deve ter sobre o mosquito.
custo:

benefício:

Título Original: Criação de grupo temáticos para
serem mobilizadores nos bairros - reuniões
Autor: Reginalda Batista Viana

30. Escola de samba contra o zika
Uma das grandes escolas de samba brasileiras deveria ter um samba
enredo para ajudar na conscientização, chegaria ao mundo todo.
custo:

benefício:

Título Original: Escola de samba contra o zika
Autor: Fernanda Martins Dias

31. Atividades extraclasses: levar os alunos para realizarem a
ﬁscalização dos focos de casas da região
Seria interessante colocar os próprios alunos para fazerem as
averiguações nas casas da região.
custo:

Título Original: Atividades Extraclasses: Levar os
alunos para fazerem a ﬁscalização dos focos de
casas da região
Autor: Tiago da Silva Dias

benefício:
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32. Projeto orientações contra o mosquito Aedes aegypti
Orientar alunos e comunidade escolar, sobre a importância do controle
do vetor, com ações conjuntas, aumentando assim as chances de barrar a
propagação do mosquito. Observar e acompanhar o ciclo de vida do Aedes
aegypti. Confecção de uma armadilha (mosquitoeira) para captura dos
ovos do mosquito Aedes aegypti, a ﬁm de interromper o ciclo de vida do
mesmo.
custo:

benefício:
Título Original: Projeto Aedes, o mosquito do
medo
Autor: Jussara Calbo Ferreira da Mata

33. Dia do combate ao mosquito
Realizar mensalmente um dia de conscientização com carro de som e
panﬂetagem nas ruas para que as pessoas não se esqueçam do problema
do mosquito.
custo:

benefício:

Título Original: Dia D do combate ao mosquito
Autor: Reginalda Batista Viana

34. Trabalhar na feira de ciências em todas as escolas do seu
município o tema #MosquitoNão
Considero importante trabalhar na Feira de Ciências, em todas as escolas
dos municípios, o tema Aedes aegypti e Microcefalia, pois só através da
informação poderemos enfrentar e combater o mosquito transmissor da
doença.
custo:

benefício:

Título Original: Trabalhar na Feira de Ciências em
todas as escolas do seu município o tema Aedes
aegypti e a Microcefalia
Autor: Cleide Nascimento de Carvalho Camargo

35. Mutirão de combate ao mosquito
A mobilização da sociedade é fundamental para vencer a luta contra o
mosquito. Então minha ideia seria realizar mutirão de combate por
regionais, dividindo e incentivando o combate. Convoque sua família e
seus vizinhos para essa batalha!
custo:

Título Original: Mutirão de combate nas regionais
Autor: Gabriel Grossi

benefício:
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36. Ludo educativo: apresentação de vídeos, roda de
conversas, paródias e peças de teatros contra o mosquito
De forma lúdica, combater os focos da dengue e acabar com os
mosquitos transmissores dessa doença.
custo:

benefício:

Título Original: Ludo educativo: Apresentação de
vídeos, roda de conversas, paródias e peças de
teatros
Autor: Delzeiths Batista de Queiroga Lins

37. Teatralizando contra o mosquito
As peças de teatro seriam apresentadas em algumas praças , escolas e
entidades municipais, incentivando para que outras pessoas e crianças
também sejam agentes multiplicadores de prevenção junto aos pais,
familiares e vizinhos.
custo:

benefício:

Título Original: Teatralizando contra o Aedes aegypti
Autor: Maria do Socorro Pereira Tomaz

38. Análise qualitativa dos métodos de combate ao vetor do
mosquito Aedes aegypti
Recentemente, o mosquito Aedes aegypti tem se mostrado um ótimo
hospedeiro para doenças preocupantes para a saúde pública e devido ao
grande número de casos de Zika Vírus, Chikungunya e Dengue, vê-se a
necessidade do combate do mosquito vetor comum a todas as doenças
supracitadas. Para tanto é necessário que se veriﬁque a efetividade das
formas de combate do mesmo, sem que haja prejuízo para a vida humana
ou outras espécies animais. A partir da utilização de alguns métodos de
combate ao vetor, tais como: uso do Peixe Poecilia reticulata (peixe que se
alimenta de larvas do mosquito); Uso de inseticidas (químicos e biológicos)
e repelentes; aplicando-os em diversas regiões onde há grande incidência
de casos das doenças relacionadas ao vetor, este projeto tem por objetivo
a análise da efetividade das diversas formas de controle do vetor, bem
como identiﬁcar quais as formas de melhor impacto no combate do
mesmo. A nível especíﬁco, com o ﬁm deste trabalho, pode-se elaborar
uma cartilha de conscientização da população local bem como a
ministração de oﬁcinas e palestras mostrando a real situação de
determinada região frente ao mosquito Aedes aegypti e suas viroses a ﬁm
de poder diminuir signiﬁcativamente o número dos casos de doenças
relacionadas ao vetor com o auxílio de uma população mais bem
informada a respeito do assunto.
custo:

benefício:

Título Original: Analise qualitativa dos métodos de
combate ao vetor Aedes aegypti
Autor: Douglas Santos
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39. Aproveitar as aulas de química no ensino médio para
conhecer os inseticidas e bioinseticidas utilizados no
combate ao mosquito
É importante trazer informações sobre como combater o mosquito Aedes
aegypti para dentro da sala de aula. Além disso, aproveitar a oportunidade
para discutir com os alunos a composição química, importância, grupos
funcionais presentes nos inseticidas e bioinseticidas usados contra o
mosquito Aedes aegypti e como eles funcionam para o mosquito, para as
pessoas e para o meio ambiente.
custo:

Título Original: Aproveitar as aulas de química no
Ensino Médio para conhecer os inseticidas e
bioinseticidas utilizados no combate ao mosquito

benefício:

Autor: Nubia Duarte da Cruz

40. Sensibilizar e conscientizar a população através dos
meios de comunicação sobre a importância de se procurar
um médico ao sentirem quaisquer sintomas
Dessa forma, evitaria que as doenças passem para quadros críticos, além
de ser importante para obtenção de dados sobre qual é a doença (zika,
dengue, chikungunya), ajudando a direcionar os esforços no combate.
custo:

benefício:

Título Original: Sensibilizar e conscientizar a
população através dos meios de comunicação a
importância de procurar o médico ao sentirem
quaisquer um dos sintomas referentes a doenças,
uma forma de obter dados mais concretos sobre a
real situação da doença
Autor: Elineusa Silva

41. Selo escola #MosquitoNão
Seria um selo para as escolas que promovessem o trabalho de
conscientização.
custo:

benefício:

Título Original: EZZ - Escola Zika Zero
Autor: Enzo Guedes
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42. Levar alunos para vivenciar situações de aplicação
prática de conhecimentos adquiridos na teoria sobre o
mosquito Aedes aegypti
Se os alunos trabalharem e vivenciarem na prática, de preferência em sua
comunidade, o que aprendem em sala de aula, seria excelente para
contribuir no combate e sensibilização da população.
custo:

benefício:

Título Original: Nas escolas: levar os alunos para
vivenciar situações de aplicação prática de
conhecimentos adquiridos na teoria sobre o
mosquito Aedes aegypti
Autor: Lidiane Silva

43. Gincana estudantil “Unidos contra a dengue” entre as
escolas
A ﬁnalidade da Gincana Estudantil “Unidos contra a Dengue” é
compreender que o combate à dengue é um assunto que não se limita
apenas ao Poder Público, mas que deve mobilizar todo cidadão, levando
informações sobre os cuidados com a dengue, a eliminação de focos do
mosquito, o recolhimento de materiais que possam acumular água, a
limpeza de terrenos e despertar na comunidade a preocupação
permanente com a dengue, formando uma rede de mobilização que se
estenda a todas as regiões da cidade. É sabido que as crianças,
adolescentes e jovens têm um poder maior de sensibilização e
conscientização junto aos pais e familiares. Além de ser um agente
mobilizador, o estudante tem consigo o espírito de competição aﬂorado e
acostumado a fazer tarefas em equipe. A Gincana Estudantil “Unidos
contra a Dengue” tem como objetivo principal tornar a participação dos
estudantes um exercício de cidadania, pois estes irão atuar como agentes
multiplicadores das medidas preventivas contra a dengue.
custo:

Título Original: Gincana Estudantil “Unidos contra
a Dengue” entre as escolas
Autor: Jeimes Ferreira Campos

benefício:

44. Plano interno de combate ao mosquito para cada
instituição

Título Original: Criação por parte de cada
instituição de ensino do plano interno de combate
ao Zika
Autor: Jeimes Ferreira Campos

O objetivo é reduzir a infestação do mosquito nas instituições de ensino,
além de fortalecer a rede de assistência à saúde para o enfrentamento de
doenças como a Dengue, chikungunya e Zika. A maneira mais eﬁciente de
combater todas as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti é impedir que
o mosquito nasça, eliminando os criadouros e evitando deixar qualquer
quantidade de água acumular. Só teremos sucesso se houver cooperação
entre o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais,
mas, sobretudo, o envolvimento da sociedade através das instituições de
ensino. Se a sociedade não se envolver, não seremos vitoriosos. As
pessoas precisam estar com o radar o tempo todo ligado para não deixar
nenhum foco do mosquito.
custo:

benefício:
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45. Mensagens de combate ao moquiro nos rótulos de
medicamentos
Podemos colocar mensagens nos rótulos de remédio sobre como
combater o Zika Vírus.
custo:

benefício:

Título Original: Colocar mensagens nos rótulos e
nas caixas de remédios sobre o combate do vírus da
zika
Autor: Flavio da Rocha Marques Guilherme

46. Intercâmbio de alunos do ensino fundamental II e ensino
médio com escolas de educação infantil e ensino médio, para
falarem sobre o assunto de forma lúdica
Os alunos do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio
são muito criativos. Sendo assim, seria interessante as escolas
promoverem a coordenação de uma atividade, na qual um grupo de
alunos vão para as escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental 1,
apresentar teatro, dança e palestras sobre o tema.
Título Original: Intercâmbio de alunos do Ensino
Fundamental II e Ensino Médio com escolas de
Educação Infantil e Ensino Médio, para falarem
sobre o assunto de forma lúdica
Autor: Marcela Marllon Araújo

custo:

benefício:
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Vistoria, alertas e punições
47. Distribuição de kits de combate ao mosquito
A ideia é distribuir kits de combate ao mosquito, que seriam entregues por
proﬁssionais de saúde em locais de maior incidência do mosquito.
custo:

benefício:

Título Original: Distribuição de kits de combate ao
mosquito
Autor: Reginalda Batista Viana

48. Mapear as áreas de foco e divulgar nas mídias
Mapear as áreas colorindo de vermelho (áreas com maior número de
focos), amarelo (número médio de focos) e verde (áreas com poucos
focos), gerando assim um mapa para ser compartilhado nas mídias, locais
públicos, escolas, alertando a população e dando mais enfase no combate
nessas regiões.
custo:

benefício:

Título Original: Mapear as áreas de foco e
divulgação em mídias, locais públicos deste mapa
Autor: Henrique Jensen

49. Cuidados com jarros de ﬂores em túmulos
Todo cuidado é pouco. Esses jarros ﬁcam a céu aberto e podem juntar
água de chuva e se tornarem foco dos mosquitos.
custo:

benefício:

Título Original: Jarros de ﬂores em túmulos
Autor: Maria Iêda de F. Bizerra

Coletânea de ideias #MosquitoNão

22

50. Sistema de visitação em áreas de risco
Nessa ideia, seria criado um plano de visitação feito pelos agentes de
saúde onde priorizariam os locais com um determinado grau de risco
para acompanhamento e monitoramento das mulheres grávidas da
região, assim minimizando os riscos de microcefalia.
custo:

benefício:

Título Original: Sistema de visitação em áreas de
risco
Autor: William Ferreira Mendes
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Armadilhas e métodos de prevenção
51. Construção de uma mosquitoeira, a ﬁm de combater a
proliferação do mosquito Aedes aegypti
Com a mosquitoeira iremos aprisionar os ovos do Aedes aegypti, que em
contato com a água eclodiria, mas não poderia sair por conta da barreira
na borda da mosquitoeira. Desta forma iremos acabar com o ciclo de vida
do Aedes aegypti.
custo:

benefício:
Título Original: Construção de uma mosquitoeira,
a ﬁm de combater a proliferação do Aedes
Autor: Jussara Calbo Ferreira da Mata

52. Uso e distribuição da planta Lavanda (Lavandula sp.)
como repelente natural no combate ao mosquito
Além de ser uma planta que pode perfumar ambientes internos, devido
ao seu cheiro adocicado, e decorá-los, por causa de sua beleza, a lavanda
ajuda a espantar mosquitos.
custo:

benefício:

Título Original: Uso e distribuição da planta
Lavanda (Lavandula sp.) como repelente natural no
combate do mosquito transmissor de zika plantando
em escolas, praças e casas
Autor: Ademir Júnior Masetto

53. Radiação para esterilizar os vetores da dengue, zika e
chikungunya
De acordo com Edivânia Souza, pesquisadora do departamento de
Energia Nuclear da UFPE: a radiação, quando entra em contato com
material biológico, altera várias funções do organismo, entre elas o
acasalamento. A radiação gama faz a ionização das células, que ﬁcam
impedidas de se reproduzir. Desta forma, soltar tais mosquitos nos
arredores do campus São Vicente, fará com que haja uma maior disputa
no nicho ecológico deles, e por serem incapazes de se reproduzir, a
população diminuirá, e consequentemente, diminuirá também o risco da
transmissão de tais doenças para os habitantes do local.
custo:

benefício:

Título Original: Esterilização de vetores da dengue,
zika e chinkungunya
Autor: Miller de Jesus Teodoro
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54. Aedes aegypti transgênicos
Uso de mosquitos Aedes aegypti transgênicos, ou seja, cujo genoma é
modiﬁcado em laboratório e pode promover uma população de
mosquitos estéreis.
custo:

benefício:

Título Original: Aedes aegypti transgênicos!
Autor: Pedro Tiago da Silva Dias

55. Instalação de armadilhas para o combate ao vetor
O cumprimento de 100% do cronograma das ovitrampas (instalação e
retirada das armadilhas).
custo:

benefício:

Título Original: Instalação de armadilhas para o
combate ao vetor.
Autor: Gabriel Grossi

56. Doação de mosquiteiros para crianças carentes
Com a utilização de mosquiteiros durante a noite, o mosquito não
contaminaria a população, entre elas as crianças, que são mais sensíveis.
custo:

benefício:

Título Original: Doação de mosqueteiros para
crianças carentes
Autor: Alesandra Maria Malacarne

57. Colocar peixes que comem larvas em charcos, lagoa ou
água que não possa ser drenada
Os peixes barrigudinhos comem as larvas, por isso, em locais que não
podem ser drenados o ideal seria colocá-los.
custo:

Título Original: Colocar peixes barrigudinhos em
charcos, lagoa ou água que não possa ser drenada
Autor: Amarildo Poletto da Silva

benefício:
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58. Incentivo à plantação de plantas que atraiam predadores
do mosquito Aedes aegypti nas casas e em terrenos baldios
A ideia é cultivar plantas que atraiam predadores do Aedes aegypti,
impedindo que se reproduzam com auxilo das mesmas.
custo:

benefício:

Título Original: Incentivo a plantação de plantas
que atraia predadores do aedes nas casas e em
terrenos baldios
Autor: Lucas Gimenes Mota

59. Criação de armadilhas com garrafas pet e feromônio
Além de agir contra o zika, ajuda a reciclar garrafas pet que podiam estar
acumulando água.
custo:

benefício:

Título Original: Criação de armadilhas com
garrafas pet e feromonio
Autor: Matheus Bandeira

60. Essência de cedro e alecrim no combate ao mosquito
Aedes aegypti
O óleo de cedro e alecrim é eﬁcaz como repelente de insetos, atingindo
uma grande variedade, entre eles mosquitos, traças e larvas de
carunchos.
custo:

benefício:

Título Original: Essência de Cedro e Alecrim no
combate ao Aedes aegypti
Autor: Jussara Calbo Ferreira da Mata

61. Utilizar predadores naturais para combater o mosquito
Aedes aegypti
Evitaria que se usasse muitos produtos químicos prejudiciais à saúde da
população.
custo:

Título Original: Utilizar predadores naturais do
mosquito pra acabar com ele
Autor: Marlon Daniel de Aquino

benefício:
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62. Crotalária: planta que ajuda no combate ao Aedes aegypti
Na tentativa de reduzir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, plantei
no meu quintal a crotalária. A planta atrai libélulas, predador natural do
mosquito. Mas vale lembrar que esse método é apenas uma ajuda no
combate ao Aedes aegypti, ou seja, não devemos deixar de cuidar do nosso
quintal, retirando todo recipiente que venha a acumular água, lavando os
bebedouros dos animais, etc. Pois, cuidar do nosso quintal como um todo
é o melhor método para evitar a proliferação do mosquito.
custo:

benefício:

Título Original: Crotalária: planta que ajuda no
combate ao Aedes aegypti
Autor: Cleide Nascimento de Carvalho Camargo

63. Repelente caseiro de citronela

Título Original: Repelente caseiro de Citronela
Autor: Jeimes Ferreira Campos

200g da planta seca e triturada; 1 litro de álcool comum (para uso externo)
a 70%; 1 vidro de boca larga e escuro, de preferência, com capacidade
mínima de 1 litro; 1 frasco escuro para acondicionar; 1 funil; 1 papel ﬁltro;
pano branco e limpo para coar e etiquetar. Modo de fazer: Pesar 200g da
planta seca e triturada. Colocar num frasco de boca larga. Despejar 1 litro
de álcool a 70% sobre a erva. Tampar o frasco e cobrir com papel escuro,
se o vidro for claro. Deixar em maceração por no mínimo 8 e no máximo
21 dias, em local seco e protegido da luz. Agitar 2 vezes diariamente. Coar
com o pano branco e completar o volume para 1 litro, passando mais
álcool a 70% sobre o resíduo da planta. Filtrar em papel ﬁltro e guardar em
frasco escuro.
custo:

benefício:

64. Distribuição de mudas de citronela, o repelente ecológico
(para afastar mosquitos e moscas)
Essa planta tem alguns agentes que afugentam moscas e mosquitos e
segundo a aromaterapia tem várias propriedades. Acredito que ajudará
no combate ao Aedes aegypti.
custo:

benefício:

Título Original: Distribuição de mudas de citronela,
o repelente ecológico (para afastar mosquitos e
moscas)
Autor: Maria Iêda de F. Bizerra
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65. Monitoramento periódico da presença de ovos do
mosquito Aedes aegypti
Com o objetivo de monitorar a presença de ovos do Aedes aegypti nas
diversas áreas de Belo Horizonte, a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA)
realiza quinzenalmente o monitoramento de ovitrampas - são pequenas
armadilhas, com cor e cheiro que permitem atrair a fêmea do mosquito, e
possibilitam avaliar a concentração de ovos do mosquito da dengue. São
cerca de 1.700 ovitrampas espalhadas pelas nove regionais da cidade,
com distância de 400 metros entre as armadilhas, cobrindo um raio de
200 metros.
custo:

benefício:

Título Original: Realizar quinzenalmente
monitoramento de ovitrampas

o

Autor: Gabriel Grossi

66. Uso da planta Valeriana (Valeriana oﬃcinalis) como
repelente natural no combate do mosquito transmissor do
Zika Vírus, plantando em escolas, praças e casas
Além de ser uma alternativa para o embelezamento de casa ela pode
afastar os mosquitos. Por conta de seu odor desagradável ela afasta os
mosquitos.
custo:
Título Original: Uso da planta Valeriana (Valeriana
oﬃcinalis) como repelente natural no combate do
mosquito transmissor de zika plantando em escolas,
praças e casas
Autor: Nair Zanardi Masetto

benefício:
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Pesquisa
67. Propor a construção de uma equipe multidisciplinar para
angariar recursos no exterior para auxiliar em pesquisas
vinculadas aos Institutos de pesquisa, e divulgação desse
conhecimento para a população
Conseguir recursos para o combate é tão difícil quanto combater
diretamente! Esse dinheiro poderia ajudar não somente as pesquisas,
mas também a cuidar dos doentes.
custo:

benefício:
Título Original: Propor a construção de uma
equipe multidisciplinar para angariar recursos no
exterior para auxiliar em pesquisas vinculadas aos
institutos de pesquisa e divulgação desse
conhecimento para população
Autor: Felipe Santana Machado

68. Aumento de linhas de pesquisa relacionadas ao
mosquito, vírus e à microcefalia em centros de pesquisa
Ainda há um investimento pequeno em pesquisas para obter novas
respostas sobre o vírus, o mosquito e a doença. Universidades,
laboratórios e centros de pesquisa podem ajudar a esclarecer a forma de
contágio, proliferação e promover a erradicação.
custo:

benefício:

Título Original: Aumento de linhas de pesquisa
relacionadas ao mosquito, vírus e à microcefalia em
centros de pesquisa
Autor: Marcello Rodrigues Messias

69. Aumento do número de pesquisas aprovadas com
recursos para pesquisa básica sobre o mosquito transmissor
Empresas de fomento ligadas ao antigo Ministério da Ciência e Tecnologia
tem reduzido o número de projetos aprovados e recursos repassados
para a pesquisa básica sobre a temática. Conhecer a biologia básica dos
transmissores e como é o ciclo da doença pode ajudar de forma decisiva
em como lutar de forma efetiva contra as doenças relacionadas ao Aedes
aegypti.
custo:

benefício:

Título Original: Aumento do número de pesquisas
aprovadas com recursos para pesquisa básica sobre
o mosquito transmissor
Autor: Felipe Santana Machado
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70. Criação do fundo nacional de doações para o combate ao
mosquito Aedes aegypti
Dessa forma, as pesquisas poderão ser ﬁnanciadas por quem estiver
disposto a fazer uma doação, por quem se sentir a vontade. É importante
sempre que as pesquisas sejam fomentadas.
custo:

benefício:

Título Original: Criação do fundo nacional de
doações para o Aedes
Autor: Tiago da Silva Dias

71. Estado de alerta - quantiﬁcar o número de pessoas que
estão ou foram contaminadas pelo mosquito transmissor
por bairro, mapeando locais de proliferação do mosquito
Após a realização de visitas à residências por agentes de saúde, seria
ideal quantiﬁcar os casos coletados para identiﬁcar os focos do mosquito
por bairro, e a origem do mesmo, para conduzir esforços para diminuir a
proliferação para outros bairros. Dessa forma, os bairros ﬁcariam em
alerta, para que todos ajudassem no combate ao mosquito e se atentem
aos cuidados que devem ser tomados.
Título Original: Estado de alerta. Quantiﬁcar o
número de pessoas que estão ou foram
contaminadas pelo mosquito transmissor por bairro,
mapeando locais de proliferação do mosquito

custo:

benefício:

Autor: Maria Iêda de F. Bizerra

72. Alterar a genética do mosquito
Investir mais em tecnologia para alterar a genética do mosquito,
tornando-os estéreis e diminuindo sua população.
custo:

benefício:

Título Original: Alterar a genética do mosquito
Autor: Luciana Alves Dos Santos Araújo
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Criação e evolução:

técnicas, métodos, locais e produtos

73. Calha anti proliferação do mosquito Aedes aegypti
Estamos projetando uma calha que evita a proliferação do mosquito
através de um método construtivo muito simples. Com a vida bastante
corrida que vivemos sabemos que as pessoas não tem tempo de ﬁcar
inspecionando calhas e subindo nos telhados sendo assim a nova calha
propõe um novo sistema que reduz drasticamente a necessidade de
limpeza e não permite que a água ﬁque parada.
custo:

benefício:
Título Original: Calha anti proliferação do mosquito
Aedes aegypti
Autor: Eduardo Nunes de Magalhães

74. Reutilizar a água de calhas em hortas caseiras
Colocar um sistema de captação ao ﬁnal da calha, e armazenar essa água
da chuva em reservatórios para posterior reutilização em hortas caseiras.
custo:

benefício:

Título Original: Reutilizar a água de calhas em
hortas caseiras
Autor: Aline Muller

75. Criar um local onde as pessoas possam trocar um produto
reciclável por algo novo
Em parceria com a prefeitura e empresas do município elaborar um local
onde as pessoas possam trocar seu lixo por algo novo.
custo:

benefício:

Título Original: Criar um local onde as pessoas
possam trocar um produto reciclável por algo novo
Autor: Andreia Gomes Furtado Aguillera
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76. Criar linha direta para denúncias
Deveria haver um número de telefone para que a população realizasse
denúncias de focos do mosquito. Assim os focos seriam enormemente
diminuídos.
custo:

benefício:

Título Original: Criar linha direta para denúncias
Autor: Keila Caroline da Silva

77. Emprego de métodos legislativos para o controle da
entrada e disseminação do mosquito Aedes aegypti nos
estados e seus respectivos municípios
Os métodos legislativos podem ser considerados como o conjunto de leis
e portarias relacionados a adoção de medidas de controle de pragas.
custo:

benefício:

Título Original: Emprego de métodos legislativos
para o controle da entrada e disseminação do Aedes
aegypti nos estados e seus respectivos municípios
Autor: Tiago Gonçalves Cuissi

78. Criar espaços destinados ao tratamento de bebês com
microcefalia
O atendimento deve ser voltados para as crianças e receberão tratamento
completo, com apoio de ﬁsioterapeutas, psicólogos e outros proﬁssionais.
custo:

benefício:

Título Original: Criar espaços destinado ao
tratamento de bebês com microcefalia
Autor: Maria do Socorro Pereira Tomaz

79. Estágio contra o mosquito Aedes aegypti
Criar estágios para alunos das escolas e pessoas da comunidade, para
exercerem na prática o combate ao mosquito, sendo eles estágios
comunitários com certiﬁcados de participação e contribuição nessa
batalha #todoscontrazica.
custo:

Título Original: Estágio contra o Aedes aegypti
Autor: Reginaldo Penedo

benefício:

Coletânea de ideias #MosquitoNão
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80.

“Tudo que vai tem que voltar” - logística reversa

A logística reversa é instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios
destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao
setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros
ciclos produtivos, ou outra destinação. Com isso, diminuiria-se o volume
de resíduos sólidos em aterros sanitário e/ou lixões a céu aberto que são
locais propícios a proliferação de vetores de doenças, como Aedes aegypti,
pois para cada material consumido tem o devido lugar de devolução. Isto
pode ser provado, por exemplo, com as garrafas de vidro retornáveis,
devolvidos ao mercado, que os encaminha à indústria.
custo:

Título Original: "Tudo que vai tem que voltar”logística reversa
Autor: Cristina Rosana Ferrari Fernandes

benefício:

81. Fazer grupo de apoio às mães de bebês com microcefalia
Fazer grupos de apoio às mães de bebês com microcefalia e divulgar as
diﬁculdades às gestantes, a ﬁm de aumentar os cuidados e ﬁscalização em
suas casas e arredores.
custo:

benefício:

Título Original: Fazer grupo de apoio às mães de
bebês com microcefalia
Autor: Aguinaldo de Oliveira Santos

82. Produzir hortaliças folhosas em garrafas pet
É sabido por todos que é possível produzir hortaliças em pequenos
espaços e as garrafas pet são uma excelente alternativa para aproveitar
estas garrafas que vão para o lixo e servem de criadouros de mosquito.
custo:

benefício:

Título Original: Produzir hortaliças folhosas em
garrafas pet
Autor: Daniel Sewald
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83. Concurso musical ZikaMusic
Um edital para uma música tema da campanha nacional contra o zika.
Concurso que abranja vários ritmos e cultura.
custo:

benefício:

Título Original: Concurso musical ZikaMusic!
Autor: Marcello Rodrigues Messias

84. Criação de um comitê municipal de combate ao mosquito
Aedes aegypti
Organizar um comitê municipal para trabalhar com a problemática do
mosquito, traçando ideias e buscando possíveis soluções.
custo:

benefício:

Título Original: Criação de um comitê municipal de
combate ao mosquito Aedes aegypti
Autor: Reginalda Batista Viana

85. Criação de projetos nas escolas
Criar projetos nas escolas para escolher lugares da cidade para criação de
uma área verde e parques ecológicos.
custo:

benefício:

Título Original: Projetos
Autor: Mara Fernandes

86. Fazer compostagem urbana
O resíduo pode ser utilizado em hortas comunitárias e assim o volume de
lixo será diminuído, já que ele é o maior local para o mosquito reproduzir.
custo:

Título Original: Fazer compostagem urbana
Autor: Keila Caroline da Silva

benefício:
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87.
Criar uma loja física e virtual com a venda a preço de
custo, de materiais e ou ferramentas para a prevenção e
captura de mosquitos
Existem alguns equipamentos entomológicos que são usados para a
captura em inventários de fauna. A proposta consiste na melhoria dessa
tecnologia para que ela seja de baixo custo e seja de fácil aquisição pela
população de baixa renda. Um CDC entomológico seria uma ótima opção
para tal situação.
custo:

benefício:

Título Original: Criar uma loja física e virtual com a
venda a preço de custo de materiais e ou
ferramentas para a prevenção e captura (com
atração) de mosquitos Aedes
Autor: Felipe Santana Machado

88. Ampliar a oferta de saneamento básico a todas as
comunidades
O poder público precisa fazer um aumento da oferta de saneamento
básico para as comunidades. Com isso seria possível reduzir os focos do
mosquito.
custo:

Título Original: Ampliar a oferta de saneamento
basico a todas as comunidades
Autor: Reginalda Batista Viana

benefício:

Coletânea de ideias #MosquitoNão
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Parcerias
89. Parceria entre universitários da área de saúde e
ambiental
Que haja uma união de universitários da área da saúde e da área
ambiental, e que eles desenvolvam trabalhos em prol da comunidade e
contra esse mosquito. Com todos juntos podemos vencer o Zika Vírus.
custo:

benefício:

Título Original: Universitários
Autor: Paulo Sergio Schmidt Donini

90. União dos cursos de agronomia e técnico agropecuário no
combate ao mosquito
Dois níveis distintos oferecidos por um campus do Instituto Federal,
juntos por uma excelente causa.
custo:

benefício:

Título Original: Agronomia + Técnico em
Agropecuária dois cursos unidos contra o mosquito.
Integração da Sede com o Centro de Referência de
Campo Verde
Autor: Fernanda Martins Dias

91. Criar rede de contato entre hospitais estaduais
Através da rede de contato, os hospitais podem trocar e comparar
informações sobre principais sintomas, quantidade de pacientes que se
apresentaram com sintomas da doença, podem trocar métodos de
diagnósticos e modos de tratamento.
custo:

benefício:

Título Original: Criar Rede de Contato entre
Hospitais Estaduais
Autor: Osvaldo Júnior Cavalcante Silva

Coletânea de ideias #MosquitoNão
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92.
Eliminação dos focos de maior dispersão através do
rastreamento de mosquitos transmissores
Descoberta pelos pesquisadores da USP e do Instituto Butantan ainda no
início do ano, a nova técnica de rastreamento por meio da asa do
mosquito transmissor pré-dispõe de maior eﬁcácia que método de
combate atual: com sua utilização, torna-se possível veriﬁcar regiões
geográﬁcas, bairros ou ainda focos localizados que possuem um maior
índice de dispersão com base na relação parental dos mosquitos Aedes
aegypti. Ao visualizar a proposta sob a ótica do combate ao mosquito, uma
coleta dos mosquitos para análise realizada colaborativamente ao
combate permite-nos um mapeamento de sua localização pelo grau de
parentesco, assim como torna possível a veriﬁcação de regiões, ou
“famílias” de mosquitos, que possuem um maior potencial de dispersão, o
que nos possibilita, ainda, veriﬁcar quais áreas são responsáveis por
exportar mais mosquitos. Se levarmos em consideração essas
informações, o envio de agentes de saúde ao local torna-se
signiﬁcativamente mais efetivo, pois uma eliminação sistemática engloba
uma área de abrangência muito maior do que a de combates e eliminação
de focos realizadas apenas ao aleatório. Por conseguinte, a utilização de
um sistema de informação SAD pode servir como ferramenta de principal
auxílio ao combate, pois o mesmo possui capacidade de armazenar os
dados coletados e realizar análises de risco sistemático, sendo capaz de
prever, também, o impacto que uma mudança (com base nos dados de
coleta) causaria sobre a solução proposta, consolidando-se como uma
grande ferramenta de auxílio à decisão, e o início de um registro realizado
por sistemas como esse seria uma grande ação facilitadora ao combate.
Por conclusão à proposta apresentada, veriﬁca-se que a implementação
do rastreamento dos mosquitos engloba uma cadeia de vantagens por
meio de uma eliminação racional e inteligente. A criação de equipes
especíﬁcas formadas por pesquisadores e agentes de saúde, e
gerenciadas com o auxílio de sistemas de apoio à decisão, teoricamente
demonstram-se mais do que capazes de consolidar resultados eﬁcientes
em médio à longo prazo.
custo:

Título Original: Eliminação dos focos de maior
dispersão através do rastreamento de mosquitos
transmissores
Autor: Gabriel D'luca Souza Viana

benefício:

93. Parcerias entre a secretaria de saúde e instituições de
ensino
Conscientizar é necessário para o envolvimento de todos contra o Aedes
aegypti, principalmente dos jovens como multiplicadores de informações,
aﬁnal a sociedade também está se mobilizando para combater o
mosquito e as doenças que ele transmite.
custo:
Título Original: Parcerias entre a Secretaria de
Saúde e Instituições de ensino
Autor: Leila Cimone Teodoro Alves

benefício:

mosquitonao.mec.gov.br
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