
Que o mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, também 
transmite a febre Chikungunya  e a febre por Zika Vírus?

Que qualquer objeto ou recipiente com água parada, limpa ou suja, pode 
se tornar um depósito do mosquito transmissor?

Que de 7 a 10 dias os ovos do Aedes aegypti presentes em água parada 
transformam-se em mosquitos adultos e estão prontos para picar?

Se você souber de algum terreno vazio ou descobrir áreas com suspeita 
de água com criadouros de mosquitos Aedes aegypti, fale imediatamente 

com a Vigilância Ambiental da sua cidade.

VEJA COMO OCORRE O DESENVOLVIMENTO DO MOSQUITO:

DEDIQUE ALGUNS MINUTOS PARA 
VISTORIAR A SUA CASA

VOCÊ SABIA? TERRENO BALDIO, CASA ABANDONADA OU POSSÍVEL FOCO 
DE ÁGUA PARADA QUE VOCÊ NÃO CONSIGA ELIMINAR? 

COMUNIQUE EM OUVIDORIA 160 PARA QUE UM AGENTE DE 
SAÚDE VÁ ATÉ O FOCO E DÊ O TRATAMENTO ADEQUADO.

Ovo Larva Pupa Mosquito 
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VOCÊ SABE QUAIS SÃO OS SINTOMAS DESSAS DOENÇAS?

DENGUE        CHIKUNGUNYA    ZIKA

Febre alta        Febre alta      Febre  

Dor no corpo e articulações   Dor nas articulações   Dor nas articulações 

Dor de cabeça e atrás dos olhos  Dor de cabeça     Dor de cabeça

Vermelhidão e coceira na pele  Vermelhidão na pele   Vermelhidão e coceira na pele

Náuseas e vômitos              Vermelhidão nos olhos

ÁREA DE ABRANGÊNCIA         TELEFONE 

Asa Sul, Lago Sul, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal    3346-8324

Asa Norte, Granja do Torto, Lago Norte, Varjão, Taquari    3344-0625

Brazlândia            3391-1133
  
Ceilândia            3373-1919

Gama            3384-7372

Guará            3381-0508

Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Riacho Fundo I e II, Park Way  3552-3441

Paranoá, Itapoã           3369-7520

Planaltina            3388-3909

Recanto das Emas          3905-7949

Samambaia           3458-7855

Santa Maria           3393-4148

São Sebastião, Jardim Botânico        3346-9382

Sobradinho, Sobradinho II, Fercal        3387-6991

Taguatinga            3456-2457

G O V E R N O  D E  
Secretaria de

Saúde

SAIBA MAIS EM: 
WWW.BRASILIACONTRAOAEDES.SAUDE.DF.GOV.BR 

OU LIGUE 160.

DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA 
SÃO VISITAS INDESEJADAS.  
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Saiba como você pode ajudar no combate à dengue: Marque um X nas ações já realizadas no período.

Mantenha a caixa-d’água 
bem fechada. Coloque 
também uma tela no 

ladrão da caixa d´água.

Mantenha bem 
tampados tonéis 
e barris de água.

Lave semanalmente por 
dentro com escova e sabão 

os tanques utilizados 
para armazenar água.

Coloque areia dentro 
de todos os cacos que 
possam acumular água.

Remova folhas, galhos 
e tudo que possa 
impedir a água de 
correr pelas calhas.

Não deixe água 
acumulada 
sobre a laje.

Faça sempre a manutenção 
de piscinas ou fontes 

utilizando os produtos 
químicos apropriados.

Os vasos sanitários fora de 
uso ou de uso eventual 
devem ser tampados e 

verificados semanalmente.

Bandejas de geladeira 
podem acumular água. 

Fique atento.

Encha os pratinhos de 
vasos de plantas com 

areia até a borda.

Outra opção para os 
pratinhos de plantas é lavar 
com escova, água e sabão 

uma vez por semana. Avalie 
também a possibilidade 

de eliminar os pratos.

Troque a água dos vasos 
de plantas aquáticas 

e lave-os com escova, 
água e sabão uma 

vez por semana.

Mantenha as garrafas 
com a boca virada 

para baixo, evitando 
o acúmulo de água.

Coloque o lixo em sacos 
plásticos e mantenha a 

lixeira bem fechada.

Feche bem os sacos de 
lixo e deixe-os fora do 

alcance de animais.

Pneus devem ser 
acondicionados em 

locais cobertos.

Se o ralo não for de abrir e 
fechar, coloque uma tela 

fina para impedir o acesso 
do mosquito à água.

Lonas usadas para cobrir 
objetos ou entulhos 

devem ser bem esticadas 
para evitar poças d´água.

Limpe sempre a bandeja 
do ar-condicionado para 

evitar o acúmulo de água.

dia/mês 
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