E V CÊ?

VEJA COMO É
FÁCIL SEGUIR
OS PASSOS E
COMBATER O
MOSQUITO EM
SEU APARTAMENTO
OU CONDOMÍNIO.

JÁ COMBATEU O MOSQUITO HOJE?
Faça manutenção
do beiral das janelas
para não acumular água.
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Mantenha as
garrafas com a
boca virada para
baixo, evitando o
acúmulo de água.

Não deixe água
acumulada pela
a laje.
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Observe o
depósito de água
dos bebedouros.

Mantenha
baldes e
bacias secos
ou abrigados
da chuva.
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Retire água
acumulada em
eletrodomésticos
e móveis da área
de serviço e
varanda.

Coloque os lixos em sacos plásticos,
mantenha a lixeira bem fechada e
descarte corretamente.

PRONTO.
Agora, repita esse passos
sempre e ﬁque livre
dos focos do mosquito.
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Lave os
bebedouros
de animais
semanalmente
com bucha ou
escova.

Deixe os
ralos limpos e
aplique telas.
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Encha os pratinhos
de vasos de
plantas com areia
até a borda.
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Observe os
vasos sem uso.
Veriﬁque a manutenção da
área de depósito de lixo.

8

PROTEJA SUA FAMÍLIA.
A MUDANÇA COMEÇA POR VOCÊ.

Saiba mais sobre combate, causas e sintomas
em saude.gov.br/combateaedes

E V CÊ?

VEJA COMO É
FÁCIL SEGUIR
OS PASSOS E
COMBATER O
MOSQUITO EM
SEU QUINTAL
E NA SUA RUA.

JÁ COMBATEU O MOSQUITO HOJE?

10
Pneus
devem ser
guardados em
locais
cobertos.

Remova folhas, galhos e objetos
que possam impedir a água de
correr pelas calhas.
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Mantenha a caixa d’agua
bem fechada. Coloque
também uma tela no
ladrão da caixa.

Encha os
pratinhos de
vasos de
plantas com
areia até a
borda.

Mantenha as
garrafas com a
boca virada para
baixo, evitando o
acúmulo de água.
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PRONTO.
Agora, repita esse passos
sempre e ﬁque livre
dos focos do mosquito.

Mantenha
baldes e
bacias secos
ou abrigados
da chuva.
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Brinquedos devem
ﬁcar em locais
cobertos.

Faça sempre a
manutenção de piscinas
e fontes utilizando os
produtos químicos
apropriados.
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Coloque os lixos
em sacos plásticos,
mantenha a lixeira
bem fechada e
descarte
corretamente.

Lave os bebedouros de
animais semanalmente
com bucha ou escova.

7

PROTEJA SUA FAMÍLIA.
A MUDANÇA COMEÇA POR VOCÊ.

Saiba mais sobre combate, causas e sintomas
em saude.gov.br/combateaedes

