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Combate aos mosquitos transmissores da Dengue, Chikungunya e Zika: 
estamos fazendo a nossa parte?

Dengue, chikungunya e zika são três doenças transmitidas por mosquitos (principalmente pelo Aedes aegypti e pelo Aedes albopictus). O crescimento 
do número de pessoas com os sintomas dessas doenças e o aumento do número de recém-nascidos com microcefalia (possivelmente adquirida em        
decorrência da contaminação da mãe pelo vírus Zica nos primeiros meses de gestação) têm deixado a saúde pública em alerta.

Atualmente, a melhor forma de evitar a doença é o combate aos mosquitos transmissores e o uso frequente de repelentes. 

Precisamos fazer a nossa parte eliminando focos dos mosquitos em nossa residência e denunciando possíveis locais com a presença de foco dos             
mosquitos aos agentes municipais responsáveis. 

VÍRUS TRANSMISSÃO SINTOMAS RECOMENDAÇÕES

Dengue

Febre
Chikungunya

Zika Vírus

Transmitido pelo
mosquito Aedes 

aegypti.

Transmitida pelo
mesmo mosquito da 

dengue, Aedes aegypti, 
e também pelo Aedes 

Albopictus.

Transmitido pela
picada dos mosquitos 

da família Aedes 
(aegypti, africanus, 

apicoargenteus, 
furcifer, luteocephalus 

e vitattus).

Febre associada a dor de cabeça, 
prostração, dores musculares, nas 
juntas, atrás dos olhos, vermelhi-
dão nocorpo e coceira.

Na fase aguda da chikungunya, a 
febre é alta, aparece de repente e 
vem acompanhada de dor de 
cabeça, dor muscular, erupção 
na pele, conjuntivite e dor nas                    
articulações.

Febre, dor nas articulações, na 
cabeça e músculos. Além disso, 
podem ocorrer conjuntivite e man-
chas vermelhas na pele. Sinto-
mas normalmente surgem 10 dias 
após a picada.

- Tomar muito líquido para evitar desi-
dratação e utilizar medicamentos com 
orientação médica para baixar a febre e 
analgésicos. 

- Jamais usar antitérmicos que conte-
nham ácido acetilsalecílico (AAS, Aspi-
rina, Melhoral etc.), nem anti-inflamató-
rios (Voltaren, diclofenaco de sódio, 
Scaflan), que interferem no processo de 
coagulação do sangue podendo causar 
hemorragias.

Telefones para denúncia: (22) 2771-3872 / 2771-3516 / 2771-4296. Outras informações: http://www.riocontradengue.rj.gov.br/ www.fiocruz.com.br. 
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