RECONHEÇA
O INIMIGO:
INÍCIO
Água parada e limpa são
ambientes ideais para a
fêmea do mosquito da
dengue (Aedes Aegypt)
depositar seus ovos.

MIRA
NA DENGUE
COM ATITUDES
SIMPLES, VOCÊ
DEIXA SUA
CASA LIVRE DO
MOSQUITO.

Após atingir a fase
adulta, o mosquito da
dengue tem cerca de
45 dias de vida.

Ao picar uma pessoa infectada, o
mosquito contrai o vírus e, em seu ciclo
de vida, pode contaminar até 300
pessoas.

SIGA ESSAS DICAS E AJUDE A ELIMINAR O MOSQUITO DA DENGUE
Pratinhos e vasos de plantas
dentro e fora de casa.
Coloque areia ou elimine o
pratinho.

Pneus.

Guarde-os secos em local
coberto. Se não for usar,
entregue-os em pontos
de coleta.

Piscinas.

Trate com cloro e limpe
uma vez por semana.

Bromélias ou outras plantas
que possam acumular água.

Retire sempre a água
acumulada.

Tampinhas de garrafas, cascas
de ovo, latinhas, ou qualquer
objeto que possa acumular o
mínimo de água.

Garrafas de vidro ou
plásticas.

Guarde-as sempre com o
gargalo para baixo.

Coloque dentro de um saco
plástico, feche bem e jogue no lixo.

Lixeiras dentro e fora de casa.

Calhas.

Feche bem o saco plástico e
mantenha a lixeira tampada.

Verifique se não estão
entupidas. Remova folhas
ou outros materiais que
possam impedir o
escoamento da água.

Vasilhames para água e
comida de animais
domésticos.

Ralos.

Verifique se há
entupimento e se não for
utilizá-los, mantenha-os
fechados.

Suportes de garrafões
de água mineral.

Vasos sanitários.

Bandejas externas de
geladeiras.

Lagos artificiais.

Deixe a tampa sempre fechada.
Em banheiros pouco usados, dê
descarga pelo menos uma vez
por semana.

Coloque areia ou cimento
em todos aqueles que
podem acumular água.

Lajes.

Remova a água acumulada nas
folhas 2 vezes por semana.

Lave-os pelo menos uma vez
por semana com escova.

Garrafas de vidro no
muro.

Retire sempre a água e
escove a bandeja com
água e sabão.

Lave-os bem sempre que
for trocar os galões.

Mantenha-os sempre
limpos e crie peixes que
se alimentam das larvas
do mosquito.

Entulhos.

Evite acumular entulhos.
Eles podem se tornar locais
de foco do mosquito.

Depósitos de água.

Escove com sabão as
paredes internas e tampe
com telas aqueles que não
tenham tampa própria.

