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SAÚDE BRB E BENEFICIÁRIOS
JUNTOS NA LUTA CONTRA O MOSQUITO
A SAÚDE BRB junta-se às campanhas nacionais do Ministério da
Saúde e da ANS contra o Aedes aegypti e convoca Patrocinadoras,
Beneﬁciários e Parceiros a continuar, de forma permanente, com a
mobilização pelo combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e
chikungunya, doenças que podem gerar outras enfermidades, como
microcefalia e Guillain-Barré.
O período do verão é o mais propício à proliferação do mosquito Aedes
aegypti, por causa das chuvas, e consequentemente, é a época de
maior risco de infecção por essas doenças. No entanto, a
recomendação é não descuidar e agir para prevenir focos em
qualquer época do ano.
Por isso, a população deve ﬁcar atenta e redobrar os cuidados para
eliminar criadouros do mosquito. Essa é a única forma de prevenção.
Faça a sua parte. #CombateAedes

Como um ser tão insigniﬁcante
pode transmitir tantas doenças?
Proteja-se contra o mosquito!

O que devemos fazer para combater o mosquito?
A principal ação é se informar, conscientizar e evitar água parada em
qualquer local em que ela possa acumular-se, em qualquer época do
ano.
Ÿ Manter bem tampado tonéis, caixas e barris de água;
Ÿ Lavar semanalmente com água e sabão tanques utilizados para
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armazenar água;
Manter caixas d'agua bem fechadas;
Remover galhos e folhas de calhas;
Não deixar água acumulada sobre a laje;
Encher pratinhos de vasos com areia até a borda ou lavá-los uma
vez por semana;
Trocar água dos vasos e plantas aquáticas uma vez por semana;
Colocar lixos em sacos plásticos em lixeiras fechadas;
Fechar bem os sacos de lixo e não deixar ao alcance de animais;
Manter garrafas de vidro e latinhas de boca para baixo;
Acondicionar pneus em locais cobertos;
Fazer sempre manutenção de piscinas;
Tampar ralos;
Colocar areia nos cacos de vidro de muros ou cimento;
Não deixar água acumulada em folhas secas e tampinhas de
garrafas;
Vasos sanitários externos devem ser tampados e veriﬁcados
semanalmente;
Limpar sempre a bandeja do ar condicionado;
Lonas para cobrir materiais de construção devem estar sempre bem
esticadas para não acumular água;
Catar sacos plásticos e lixo do quintal.

Para mais informações, acesse o site do Ministério da Saúde:
http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/mosquito/
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