
Você sabia:

Eliminar os criadouros potenciais 
do mosquito é a principal medida 
contra a dengue

É importante permitir e 
acompanhar a visita do 
agente de saúde na sua casa

Cada fêmea coloca mais de 
100 ovos por vez

Os ovos podem durar um ano 
e meio fora da água 

Só as fêmeas picam as pessoas. 
elas precisam de sangue para 
amadurecer os ovos

O PERIGO É PARA TODOS.

 O COMBATE TAMBÉM.

#FAÇAVOCÊMESMO!

Saiba mais em 
www.se.df.gov.br



COMO Eliminar OS 

criadouros DO MOSQUITO

Mantenha a  caixa 
d'água com a tampa 

completamente 
vedada. Retire a água  

acumulada na laje. 

Bloqueie o cano de 
sustentação da antena 

parabólica para que 
não acumule água em 

seu interior. 

Professor, você também 
pode contribuir na 
escola e conscientizar 
seus alunos. 

Veja algumas dicas:

Realize vistorias pelo menos uma vez por 
semana para identi�car possíveis locais de 
proliferação do Aedes Aegypti nas Unidades 
de Ensino e entorno. 

Faça momentos de leitura de notícias, 
artigos, gibis, revistas, entre outros materiais 
sobre o tema. Após a leitura, rodas de deba-
tes ajudam a buscar soluções para combater 
a proliferação do mosquito.

Proponha a realização de mutirões de limpe-
za na escola e arredores. Você pode convidar 
os alunos e familiares para participar.

Mantenha as calhas 
para água da chuva 

desentupidas.

Guarde pneus velhos e 
outros objetos que 
possam acumular 

água em locais secos e 
abrigados da chuva. Lave semanalmente, 

com escova, a parte 
interna dos tanques 

utilizados para 
armazenar água.

Evite usar pratos nos 
vasos de plantas. Se 
usar, coloque areia 

até a borda. 

Plantas como 
bromélias devem 

ser evitadas porque 
acumulam água.

Lave, com escova, os 
potes de comida e 

de água dos animais 
uma vez por 

semana, no mínimo.

Troque, semanalmente, a água  
dos vasos com plantas 
aquáticas e lave a parte 

interna do vaso com escova.

Trate a água de 
piscinas com cloro 

e limpe-as uma 
vez por semana. 

Utilizar uma capa 
como cobertura 
não impede os 

focos do 
mosquito. 

Coloque latas, tampas de garrafas, cascas de ovos e 
outras embalagens vazias em sacos plásticos bem 
fechados antes de descartá-los. Mantenha-os fora 

do alcance de animais até o recolhimento. 
Mantenha os ralos vedados e desentupidos.  

Mantenha as calhas 
sempre limpas, 

remova folhas ou 
outros materiais que 
possam impedir os 

escoamento da água

Essas atividades 
contribuem para 
sensibilização dos 
estudantes e reforçam 
a importância dos 
cuidados periódicos. 


