
CHEGUE

DA DENGUE
ANTES

APLICAÇÃO DE INSETICIDA 
PARA MOSQUITO ADULTO
Diante do risco de circula- tas na área externa dos 
ção do vírus da dengue imóveis no entorno dos en-
nesta área, a Secretaria dereços dos pacientes 
Municipal de Saúde reali- com dengue ou armadilha 
zou aplicação de inseticida com mosquitos infecta-
com objetivo de eliminar dos. Este procedimento 
mosquitos adultos possi- também pode ser adota-
velmente infectados. A do na ocorrência de casos 
aplicação é realizada com suspeitos de outras doen-
pulverizador que dispersa ças transmitidas pelo mos-
o inseticida em micro go- quito Aedes aegypti.

ESTA ATIVIDADE PODERÁ SER REALIZADA 
MAIS DE UMA VEZ NA MESMA ÁREA. 



Informações:

SECRETARIA DE SAÚDE

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 

ATENÇÃO

• O produto utilizado é o 
piretroide, tóxico para 
insetos, répteis, anfíbios, 
peixes e aves. Em pessoas 
e mamíferos, a toxicidade 
é baixa. Pessoas mais 
sensíveis podem sentir 
irritação de mucosas.

• A aplicação forma 
uma nuvem que 
pode não ser 
percebida a olho 
nu, mas que 
permanece no ar 
por cerca de três 
horas.

ondeestaoaedes.com.br

•

•

•

•

•

•

•

 A aplicação não elimina todos os mosquitos adultos 
da área. O uso de repelentes corporais é 
recomendado.

 O inseticida não tem nenhum efeito sobre ovos e 
larvas de mosquitos. Os moradores devem 
intensificar os cuidados com a eliminação de 
criadouros do mosquito.

 Pessoas com asma ou alergia respiratória devem ficar 
em local protegido no momento da aplicação.

 Os alimentos e utensílios de cozinha não devem ficar 
expostos durante a aplicação.

 A ração e a água para animais domésticos devem ficar 
protegidas durante a aplicação.

 Aves engaioladas devem ser colocadas em ambiente 
fechado e só retornarem ao local de aplicação após 30 
minutos.

 Frutas ingeridas com casca e verduras e temperos 
cultivados em pátios devem ser consumidos sete dias 
após o uso do inseticida.
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