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Em tempos de 
Covid-19,  
não se esqueça da 

dengue!
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Redobre a atenção no 

combate ao mosquito 

transmissor da dengue 
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O aumento de casos de Covid-19 torna 
necessário que tomemos os cuidados 
possíveis para conter o novo coronavírus. 
Porém, o conhecido mosquito Aedes aegypti 
ainda oferece risco. Que tal aproveitar o 
período de quarentena para redobrar a 
atenção no combate ao mosquito transmissor 
da dengue? Basta se atentar para os 
seguintes passos:1

Mantenha a caixa d’água sempre 
fechada.

Barris, tonéis ou quaisquer outros 
recipientes que acumulem água 
também devem 
permanecer 
fechados. 

1 Informação disponível em: https://bit.ly/2ymuwz1. 
Acesso em: 20 fev. 2020.
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Não deixe a água ficar 
acumulada nos vasos das 
plantas. Para isso, complete os 
vasos com areia até a tampa. 

Tanques que armazenam 
água devem ser lavados 
uma vez por semana com 
escova e sabão. 
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Itens 
descartados 
que possam 
acumular 
água devem 
ser secados 
e colocados 
dentro de 
sacolas. 

Lixeiras devem 
permanecer 
sempre 
fechadas 
para evitar o 
acúmulo de 
água da chuva. 
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As calhas das nossas 
casas também 
devem permanecer 
limpas. Desta 
forma, a água da 
chuva não fica 
acumulada em nenhum ponto, o que evita 
a proliferação do mosquito da dengue.2 

Se a sua casa possuir laje, 
tome cuidado para que o 
local não acumule água da 
chuva. Uma boa ideia é retirar 
toda a água que possa estar 
no local com a ajuda de um 
rodo. Mas tenha cuidado ao 
fazer esse tipo de serviço, 
para não sofrer um acidente.

2 Informação disponível em: https://bit.ly/2QYcOIs. Acesso em: 20 fev. 2020.
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Evite guardar 
pneus velhos. O 
ideal é entregá-
los para o serviço 
de limpeza 
da prefeitura. 
Entretanto, se for 
preciso guardar, 
não deixe que 
eles acumulem 
água. 

Guarde garrafas 
vazias sempre 
de cabeça para 
baixo. 
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para mais temas  

como este, acesse 
https://doi.org/10.19141/covid19-5
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