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Estamos passando por um grave problema relacionado a saúde pública: a 

proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o vetor de três doenças viróticas que vem 
assustando o mundo: dengue, febre chikungunya e zica. 

Embora esta proliferação esteja sendo relacionada muitas vezes a falta de 
comprometimento da Gestão Pública, a população também tem sua parcela de culpa, ora 
por falta de informação, ora por falta de comprometimento, já que é constante os casos de 
pneus, garrafas, calhas, vasos e telhas com água parada em algum canto da casa, sendo 
estes ambientes propícios para o desenvolvimento do mosquito. Em relação a dengue, 
segundo informações do Ministério da Saúde (2016), foram notificados em janeiro 73.872 
casos no Brasil, sendo Mato Grosso do Sul o estado com maior incidência da doença, 
cerca de 115 casos a cada 100 mil habitantes.  

O mais preocupante é que o grande número de casos de dengue alerta para o risco 
das outras doenças transmitidas pelo mosquito. O zika vírus, que vem sendo associado a 
casos de microcefalia em bebês, já está circulando em 21 Estados. De acordo com a 
Organização Mundial da Saúde (2016), é esperado que o zica vírus atinja 4 milhões de 
pessoas, incluindo 1,5 milhão no Brasil. Para a febre chikungunya, já foram notificados mais 
de 21 mil casos (Ministério da Saúde, 2016). 

Segundo o infectologista Carlos Magno Fortaleza, o “comportamento urbano está 
cada vez mais propício para a proliferação do mosquito. Precisamos de uma grande 
mudança de hábito. Ou tomamos medidas, ou vamos ter dengue por muito tempo”. 

Sendo assim, as Faculdades Magsul cumpre seu papel social perante a sociedade, 
desenvolvendo este projeto de sensibilização e disseminação na luta contra o 
mosquito Aedes. 

http://www.magsul-ms.com.br/
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