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Tampinhas de garrafas, cascas de ovos, copos descartáveis, latinhas, 
embalagens, marmitex, ou qualquer objeto que possa acumular o 
mínimo de água, coloque em saco de lixo fechado para o 
devido descarte;

Não deixe acumular água nas lajes, pisos irregulares, reboco de paredes 
ou qualquer superfície em locais sombreados;

Limpe as calhas, retirando as folhas e outros objetos que favoreçam o 
acúmulo de água;

Plantas que acumulam água devem ser esvaziadas semanalmente. 
Mantenha limpos os pratinhos de plantas e com areia até a borda; de 
preferência elimine-os;

Lavar vasos com plantas imersas em água semanalmente;

Lavar os recipientes  usados para guardar água semanalmente,
utilizando escovas;

Manter galões, tonéis, poços, latões, tambores e barris vedados;

Lavar semanalmente os potes destinados à comida e água dos animais 
utilizando escovas;

Retirar a água dos pneus e mantê-los em local coberto;

Vede com cimento ou retire/quebre todos os cacos de vidro que possam 
acumular água;

Deixe sempre fechado ou vede com plástico as patentes.  Dê descarga e 
lave o interior do vaso, pelo menos 1 vez por semana;

Mantenha a piscina sempre limpa. Use cloro para tratar a água e �ltre 
regularmente, mesmo que a piscina não esteja sendo usada;

Tampe os ralos com telas ou mantenha-os vedados, principalmente os 
que estão fora de uso;

Mantenha lonas e coberturas plásticas esticadas e sem possibilidade de 
acúmulo de água;

Retirar a água que �ca acumulada na bandeja  do ar-condicionado e  
lave-as semanalmente;

As garrafas pet e de vidro devem ser embaladas e descartadas correta-
mente em lixeiras, ou se não puder eliminar guarde-as de boca para 
baixo em local coberto;

Caixas d´ água  e cisternas manter vedadas. Caso não tenha tampa 
adequada, usar temporariamente telas �nas;

Os entulhos devem ser retirados e realizados o descarte correto pelas 
empresas especializadas.

Retirar a água que �ca acumulada em coletores localizados atrás da 
geladeira e lavá-los semanalmente;

Aedes

Check - list do mês __________________

AEDESAEDES
NÃO!



                        DENGUE

- Febre alta
- Dor de cabeça
- Dor atrás dos olhos
- Dor em articulações
- Manchas vermelhas
- Fraqueza
- Náuseas e vômitos
- Sangramento no nariz e gengiva

           CHIKUNGUNYA

- Febre alta
- Dor de cabeça
- Dor muscular
- Dores intensas nas 
  articulações de pés e mãos
- Manchas vermelhas

                   ZIKA VÍRUS

- Febre baixa
- Dor de cabeça
- Dor nas costas
- Dor nas articulações
- Lesões brancas e vermelhas 
  na pele
- Olhos vermelhos / conjuntivite
- Coceira

Orientações: 

O check-List é uma adaptação do Instrumento da Fiocruz.
O ciclo de vida do Aedes  ocorre no período  de uma semana. Realizar o check-list e eliminar os criadouros diminui a população de 
mosquitos e as doenças relacionadas.
Para atividade usar sempre material de proteção como luva descartável ou de raspa entre outros itens necessários.

Denúncias de potencias criadouros do mosquito ou com larvas que não possa ser removido, ligue para o DISK-DENGUE de 
Londrina – 08004001893.

CONTRIBUA, FAÇA SUA PARTE, DEZ MINUTOS POR SEMANA FAZ A DIFERENÇA!

Observações: 

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Fonte: Ministério da Saúde
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