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COMBATE À DENGUE

DENUNCIE FOCOS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI: Quando o foco do mosquito Aedes Aegypti é detectado e 
não pode ser eliminado pelos moradores ou pela população, como em terrenos baldios ou lixos acumulados na rua, 

a Secretaria Municipal de Saúde deve ser acionada para remover os possíveis focos/criadouros. Faça sua parte!

Vamos todos fazer a nossa parte!

Mosquito Aedes Aegypti. Dengue, 
Zika, Chikungunya e Febre Amarela

A dengue é uma doença causada por 
vírus transmitido pelo mosquito Aedes 
aegypti, e apresenta em quatro tipos 
diferentes: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. 
Atualmente os quatro sorotipos circulam no 
Brasil intercalando-se com a ocorrência de 
epidemias, geralmente associadas com a 
introdução de novos sorotipos em áreas 
anteriormente não atingidas ou alteração 
do sorotipo predominante.

O vírus é transmitido pela picada de 
mosquitos da espécie Aedes que também 
são responsáveis pela transmissão da 
chikungunya, febre amarela e Zika.

Atualmente, a principal forma de 
prevenção é o combate aos mosquitos – 
eliminando os criadouros de forma coletiva 
com participação comunitária – e o estímulo 
à estruturação de políticas públicas efetivas 
para o saneamento básico e o uso racional 
de inseticidas.

Para saber como se prevenir dessas doenças, 
seguem abaixo algumas dicas e informações:
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//  Encha os pratinhos de vasos de plantas com 
areia, ou lave-os uma vez por semana. Caso tenha 
plantas aquáticas, troque a água e lave o vaso 
uma vez por semana.

//  Se você tiver um ralo que não seja de abrir e 
fechar, coloque uma tela fina para impedir o 
acesso do mosquito à água.

//  Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a 
lixeira bem vedada, feche bem os sacos e deixe-os 
fora do alcance de animais.

//  Não deixe acumular água em objetos fora de 
uso, tais como garrafas, pneus ou lonas. 

//  Mantenha caixas-d’água bem fechadas e 
coloque uma tela em seu ladrão. Mantenha 
fechados tonéis e barris e lave-os semanalmente.

//  Na laje das edificações, evite o acúmulo de 
água. Remova folhas, galhos e outros itens que 
possam impedir a água de correr pelas calhas.

A melhor forma de prevenção é eliminar locais que 
possam acumular água parada. 

Não havendo água parada, o mosquito não terá um 
local adequado para que seus ovos se desenvolvam.


