
  Vede totalmente a tampa da 
caixa-d’água para evitar a entrada e a 
saída do mosquito.

  De preferência, elimine os pratos dos 
vasos de plantas.

  Limpe as calhas, evitando que folhas 
e sujeiras acumulem água.

  Esfregue as paredes das vasilhas de 
água dos animais uma vez por semana.

  Fique de olho nas bandejas da 
geladeira para que elas não se tornem 
criadouros para o mosquito.

  Deixe totalmente vedados os 
galões, tonéis, poços e latões, inclusive 
aqueles utilizados para 
armazenamento de água.

  Importante saber que plantas como 
bambu, bananeira, bromélia, gravatá, 
babosa, espada-de-são-jorge e outras 
parecidas podem acumular água.

  Vasos sanitários que não são utilizados 
ou usados apenas de vez em quando devem 
ser tampados e veri�cados toda semana.

  Deixe os baldes da área de serviço 
sempre com a boca virada para baixo. 

  Se não for possível eliminar, guarde os 
pneus em locais cobertos e as garrafas 
vazias com a boca para baixo. 

  Os ralos devem ser limpos e vedados 
com uma tela para evitar o surgimento de 
criadouros.

  Limpe as piscinas e fontes, e faça o 
tratamento da água com produtos 
químicos adequados.

  Sempre que você cobrir entulhos ou 
objetos, estique a lona para que ela não 
acumule água.

  As bandejas de ar-condicionado 
devem ser limpas para que a água não se 
acumule.

ELIMINE OS FOCOS DO MOSQUITO. 
FAÇA ISSO POR VOCÊ E POR TODOS A SUA VOLTA.



ATENÇÃO AOS SINTOMAS! 

SINTOMAS

FEBRE

DORES NAS
ARTICULAÇÕES

MANCHAS
VERMELHAS

NA PELE

COCEIRA

VERMELHIDÃO
NOS OLHOS

ZIKA CHIKUNGUNYA DENGUE

Baixa. Pode estar 
presente.

Dores leves 
podem estar 
presentes.

Quase sempre 
presentes e com 

manifestações nas 
primeiras 24h.

Pode estar 
presente. 

De leve a intensa.

Pode estar 
presente.

Alta e de início 
imediato. Quase 
sempre presente.

Dores intensas 
presentes em quase 

90% dos casos.

Podem estar 
presentes e com 

manifestações nas 
primeiras 48h.

Presente em 50% 
a 80% dos casos. 
Intensidade leve.

Pode estar 
presente.

Alta e de início 
imediato. Sempre 

presente.

Dores moderadas 
quase sempre 

presentes.

Podem estar 
presentes.

Pode estar 
presente. 

Intensidade leve.

Não está
presente.

Com apenas 10 minutos por semana, você faz a checagem rápida nos locais onde o mosquito 
costuma colocar seus ovos. Eliminando esses focos, você protege a saúde da sua família e dos 
seus vizinhos. Vamos lá, faça a sua parte. É um tempo muito pequeno para um ganho tão grande. 

TIRE UM TEMPINHO E TOME UMA ATITUDE. 
O MOSQUITO DA DENGUE TAMBÉM 
TRANSMITE CHIKUNGUNYA E ZIKA.

www.saude.mg.gov.br/dengue

SE SUSPEITAR DE ALGUMA DAS DOENÇAS, 
PROCURE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.


