ENCONTRE O MOSQUITO DA DENGUE
Criadouros Dentro do imóvel: Pratos de vasos, Bandeja de degelo em geladeiras,
vasos sanitários sem tampa em desuso, plantas para criar raízes em recipientes
com água, ralos sifonados sem uso e outros que possam acumular água.

Caixa d’água

Principais criadouros do mosquito fora do imóvel
Bambus, plantas aquáticas
e fontes artificiais

Pratos para vasos
Tambores e latas

Pneus

Tijolos e entulhos

Lixeiras
Bromélia

Garrafas descartáveis

Baldes e tanques

Brinquedos

Garrafas retornáveis

Bebedouros de animais

Piscinas sem tratamento
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
http://www.indaiatuba.sp.gov.br/saude/vigilancia-em-saude/vigilancia-epidemiologica/dengue/

Se você tiver febre, com dois ou mais sintomas como: dor de cabeça, dor atrás dos
olhos, dores no corpo, manchas vermelhas pelo corpo ou outros, pode ser dengue.
Procure atendimento médico na Unidade de Saúde mais próxima de sua casa.

Situação dos Criadouros da Dengue
Descrição

Exemplo

Depósitos elevado ligados a
rede

Caixas de água, bombonas, tambor ou outro recipiente ligado a rede de água da rua para
consumo humano

Vaso de planta na água

Plantas de corte como rosas, arranjos ou para criar raiz

Vasos de plantas diversos

Qualquer vaso sem prato que pode acumular água

Prato/ pingadeira

Prato de vaso ou outro recipiente que seja para conter a água

Consumo animal móvel

Todo recipiente utilizado para o animal beber água
Todo material utilizado para armazenar água para construções como tambor, latas, caixas d'
Deposito para construção móvel
água que podem ser alterados pelo morador etc.

Prevenção
Deixar tampado sem frestas e realizar manutenção de limpeza a cada 6 meses
Trocar a água a cada 2 dias e limpar com uma bucha as paredes do vaso, se possível utilizar gel
em vez de água.
Escoar a água que fica acumulada todos os dias
Substituir-lo pelo um prato que encaixe no fundo do vaso sem deixar frestas, mas o indicado é
retirá-lo.
Trocar a água todos os dias e limpar com uma bucha as paredes do recipiente
Retirar todo dia a água que não irá mais utilizar ou cobrir com tela mosquiteira
Retirar todo dia a água que não irá mais utilizar ou cobrir com tela mosquiteira

Deposito para horticultura

Todo material utilizado para armazenar água para uso em hortas e jardinagem removível

Piscina desmontável

Piscinas de lona desmontáveis

Lata, fracos, plásticos, pets
recicláveis

Todo material utilizado pelo morador para fins de venda como reciclável

Garrafas retornáveis

Garrafas de vidro ou Pet retornáveis

Balde/ regador
Bandeja de geladeira/ Ar
condicionado

Baldes de limpeza e regadores de plantas

Outros

Todo material que pode sofre alterações

Mante-los em local coberto ou de boca para baixo e mante-los sem água após o uso.
Secar periodicamente a bandeja da geladeira com um pano e sempre verificar e a bandeja do ar
condicionado se não está entupida.
Pneus usados como balança, brinquedos, aquários e outros

Ralo interno

Ralos geralmente sifonados com água parada

Colocar uma tampa abre-fecha ou um tapete de borracha após o uso

Ralo externo
Laje
Calha
Vaso sanitário / caixa de
descarga

Ralos geralmente sifonados com água parada
Lajes, marquises ou outro tipo de cimentados
Recipiente de qualquer material utilizado para escoar água de telhados

Piscina fixa

Piscinas de alvenaria, vinil ou qualquer outro material de alvenaria

Colocar água sanitária ou sal semanalmente
Após as chuvas escoar a água e não deixar nenhum tipo de material em cima de lajes.
Verificar sempre se não estão entupidos procurando por vasamentos nas paredes
Sempre devem estar tampados com proteção própria ou com sacos plásticos caso estejam em
desuso sem tampa.
Devem estar tratados com produtos próprios de limpeza e higiene para uso humano conforme
especificações do produto toda semana (ver pag. da cartilha de prevenção da dengue).
ver pag. Da cartilha de prevenção da dengue.

Fontes, lagos artificiais, espelhos
d'água e outros
Lixeiras
Pneu
Garrafa descartável
Lona, encerado e plástico
Entulho de construção
Peças e sucatas

Bandejas para conter água dos aparelhos

vasos e caixas de descarga de qualquer tipo ou modelo

Devem ser tratatos com cloro ou peixes larvofágos
Todo material utilizado como lixeira: concreto, plásticos, metal, PVC, etc
Pneu de veículos usados ou novos
Vasilhames de vidro ou pet sem utilidade para o morador
Qualquer tipo de material para cobertura
Restos, sobras de materiais de construção
Qualquer material de sobra de aparelhos, maquinas, veículos e outros

Masseira

Masseiras de cimento, madeiras ou bandejas

Barco

Embarcações de qualquer tipo

Outros

Outros materiais de qualquer tipo passiveis de remoção

Ocos de arvores e bambus

Depressões ou buracos em árvores e bambus

Bromélias

Acumulo de água nas folhas

Utilizar produtos de limpeza e higienização conforme indicação do rotulo do fabricante, quando
não estiver em uso deixar guardada dobrada em local coberto abrigado de chuvas.
Latas de cerveja, garrafas Pet, potes de qualquer natureza etc. devem estar em local coberto e
ensacados em bags (ver formas de armazenamento de reciclagem pag. Da cartilha de prevenção
da dengue).
Mante-las seca em local coberto e de boca para baixo

Devem estar tampados e se possível em local abrigado de chuvas.
Devem estar em local coberto
Devem estar ensacados serem destinados para coleta seletiva ou recicladores
Devem estar esticados e sem formar bolsas de água (barrigas)
Devem ser destinados em caçambas e destinados ao aterro de inertes ou Eco-ponto de inertes
Devem estar em local cobertos e quando sem utilidade serem destinados para ferro velhos
Devem serem secas após o uso e quando não utilizadas quebrar o cimento, desmontar as de
madeira e manter em local coberto bandejas de plásticos
Dever estar cobertos ou virados
Cascas de ovos, folhas de paineras e etc. devem ser recolhidos, ensacados e colocados para
coleta de lixo
Devem ser tampados com cimento
Devem ser substituídas por outras plantas ou regar apenas a base da bromélia, se plantada em
local descoberto, deve-se semanalmente dar um jato de água com uma mangueira.

