
O mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, 
Zika e Chikungunya, se reproduz na água parada. 
Escolha o seu dia contra o Aedes e toda a semana 
acabe com a água parada na sua casa.

Sintomas mais importantes das doenças transmitidas 
pelo Aedes aegypti:

SINTOMAS

FEBRE

ZIKASINTOMAS

É baixa e 
pode não 

estar presente. 

Dores leves 
que podem 

estar presentes.

Quase sempre 
presentes nas 
primeiras 24h.

Pode ser 
de leve 

a intensa.

É alta e de 
início imediato. 
Quase sempre 

presente.

Dores intensas 
e presente 

em quase 90% 
dos casos.

Aparecem nas 
primeiras 48h 
e podem não 

estar presentes.

Presente de 50% 
a 80% dos casos, 
com intensidade 

leve.

Alta e de 
início imediato. 

Sempre presente.

Dores moderadas 
e quase sempre 

presentes.

Podem estar 
presentes, mas 

aparecem depois 
da melhora 

da febre.

Intensidade leve 
e pode não 

estar presente.

CHIKUNGUNYA DENGUE

DORES NAS
ARTICULAÇÕES

MANCHAS 
VERMELHAS
NA PELE

COCEIRA

• Confira se em seu destino há transmissão de dengue, 
zika ou chikungunya. Tome os cuidados habituais. 
Use repelente, mosquiteiro e se possível ventilador 
e ar condicionado.

• Não deixe objetos que contenham ou possam acumular 
água durante sua ausência: pratinhos de plantas sem 
areia, potes de água ou alimento de animais e pia.

ANTES DE VIAJAR

Em caso de suspeita, tome muita água, 
não se automedique e  procure uma unidade de saúde.

ondeestaoaedes.com.br



O mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, 
Zika e Chikungunya, se reproduz na água parada. 
Escolha o seu dia contra o Aedes e toda a semana 
acabe com a água parada na sua casa.

• Remova folhas que possam impedir o escoamento da água 
em calhas.

• Coloque tela milimetrica nos ralos ou água sanitária 
toda semana.

• Proteja-se usando repelente corporal e de tomada, 
mosquiteiros, roupas compridas, ventiladores e ligando 
o ar-condicionado. 

IMPORTANTE: não use repelente em bebês com menos 
de 6 meses. Eles devem usar roupas compridas e dormir 
sob mosquiteiro. Para crianças maiores que 6 meses, 
confira informações no rótulo dos repelentes.

EM CASA

• Limpe plantas e pratinhos de vasos que podem 
acumular água. Coloque areia nos pratinhos dos vasos.

• Seque, tampe e coloque em local coberto objetos 
que possam acumular água como baldes, pneus, 
potes, garrafas e latas. Preste atenção também 
a pequenos objetos.

• Cacos de vidro em cima do muro: cubra-os com areia.

• Mantenha caixas d´água tampadas sem frestas 
ou com tela milimétrica.

NO PÁTIO

Em caso de suspeita, tome muita água, 
não se automedique e  procure uma unidade de saúde. ondeestaoaedes.com.br


