
 
  

Divulgue essas informações para sua família, seus colegas e para a comunidade em seu bairro. 
 

Contamos com sua ajuda no combate ao mosquito e a todas as suas terríveis consequências.
O mosquito não pode ser mais forte que um país inteiro.

CONHECENDO O INIMIGO
O mosquito Aedes aegypti  é pequeno, mas causa grandes estragos. Ele mede menos de um  

centímetro, tem aparência inofensiva, de cor café ou preta e com listras brancas no corpo e nas pernas.

VÍRUS ZIKA: CUIDADO REDOBRADO COM AS GRÁVIDAS
Um dos maiores estragos que esse inseto causa é a transmissão do Vírus Zika, uma ocorrência  
nova no Brasil, que pode afetar as mulheres gestantes e causar consequências sérias e profundas  
no desenvolvimento de seus bebês, como a MICROCEFALIA.

O QUE É MICROCEFALIA?
Ocorre quando a cabeça e o cérebro das crianças são menores para a sua idade, o que prejudica  
o seu desenvolvimento. Por isso, mulheres grávidas devem ter atenção especial no uso de repelentes
e roupas leves que cubram o corpo todo e acompanhamento em consultas de pré-natal. 

 

SINTOMAS E O QUE FAZER
Os principais incômodos são febre baixa, coceira e comichão na pele, além de manchas  
avermelhadas. Quando isso ocorrer, procure rapidamente o serviço de saúde mais próximo  
para receber orientações médicas.

O QUE VOCÊ PODE FAZER PARA COMBATER A PROPAGAÇÃO DESTAS DOENÇAS?

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

Fonte: AJA Brasil

Mantenha a caixa  
d’água sempre fechada  
com tampa adequada.

Coloque o lixo em sacos 
plásticos e mantenha a lixeira 
bem fechada. Não jogue lixo 
em terrenos baldios.

Guarde garrafas sempre  
de cabeça para baixo.

Encha de areia, até a borda,  
os pratinhos dos vasos 
de planta.

Entregue seus pneus velhos ao 
serviço de limpeza urbana ou 
guarde-os sem água, em local 
coberto e abrigados da chuva.

Para mais informações 
sobre Vírus Zika  
e Microcefalia

DISQUE SAÚDE
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Costuma picar entre as 10h e 17h, podendo atacar à noite. 
Por isso, é necessário estar atento em todos os momentos. O indivíduo não percebe a picada, 
pois não dói e nem coça no momento. As fêmeas do mosquito tem preferência em picar áreas 
descobertas e em uma altura que exija menos esforço, como joelhos, panturrilhas e pés.

 

QUANDO ELE PICA

O mosquito transmite principalmente a dengue, a chikungunya, o Zika Vírus e a febre amarela.

QUAIS DOENÇAS ELE TRANSMITE?


