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UNIVASF NO COMBATE AO AEDES AEGYPTI

No Brasil, os primeiros relatos de dengue datam do final do século XIX, em Curitiba
(PR), e do início do século XX, em Niterói (RJ). No início do século XX, o mosquito já era um
problema, mas não por conta da dengue -- na época, a principal preocupação era a
transmissão da febre amarela. Em 1955, o Brasil erradicou o Aedes aegypti como resultado de
medidas para controle da febre amarela. No final da década de 1960, o relaxamento das
medidas adotadas levou à reintrodução do vetor em território nacional. Hoje, o mosquito é
encontrado em todos os Estados brasileiros (IOC/Fiocruz).
O Aedes aegypti – mosquito transmissor de doenças como a dengue, a febre amarela,
a febre chikungunya e o vírus Zika – é originário do Egito, na África, e vem se espalhando
pelas regiões tropicais e subtropicais do planeta desde o século 16. No Brasil, segundo
pesquisadores, o vetor chegou ainda no período colonial. “O mosquito veio nos navios com os
escravos", explica a pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, Margareth
Capurro (www.agenciabrasil.ebc.com.br).
Conheça o ciclo do mosquito e algumas formas de prevenção
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Ações simples podem acabar com os focos do mosquito Aedes Aegypti.
A UNIVASF e a Comunidade nessa luta.
Faça a sua parte!
1 - Mantenha bem tampados: caixas, tonéis e barris de água.
2 - Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada.
3 - Não jogue lixo em terrenos baldios.
4 - Se for guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha-as sempre com a boca para baixo.
5 - Não deixe a água da chuva acumular sobre a laje e calhas entupidas.
6 - Encha os pratinhos ou vasos de planta com areia até a borda.
7 - Se for guardar pneus velhos em casa, retire toda a água e mantenha-os em locais cobertos,
protegidos da chuva.
8 - Limpe as calhas com frequência, evitando que galhos e folhas possam impedir a passagem
da água.
9 - Lave com frequência, com água e sabão, os recipientes utilizados para guardar água, pelo
menos uma vez por semana.
10 - Os vasos de plantas aquáticas devem ser lavados com água e sabão, toda semana. É
importante trocar a água desses vasos com frequência.
11- Piscinas e fontes decorativas devem ser sempre limpas e cloradas.
12 - Sempre que possível evite o cultivo de plantas como bromélias ou outras que acumulem
água em suas partes externas.
13 - Evitar o uso de roupas escuras.
14 - Sempre pulverizar com repelentes os locais quentes, úmidos.
15 - Evitar o suor do corpo por tempo prolongado, pois o cheiro do mesmo também atrai o
mosquito.
Combata o mosquito da Dengue, pois ele também transmite a Chikungunya e o Zika vírus.
Fonte: http://www.saude.ba.gov.br
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Principais Sintomas de Dengue, Chikungunya e Zika Virus
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