
PREVENÇÃO
A prevenção de picadas de mosquitos é feita de duas maneiras:

1. Uso de roupas apropriadas, instalação de telas e evitando o acúmulo de água parada.

2. Uso de repelentes.

PRECAUÇÕES COM USO DE REPELENTES
• Aplique o repelente apenas na pele ou na roupa (conforme instruções do rótulo);

• Não aplique sobre cortes, lesões ou pele irritada;

• Lave as mãos após a aplicação para evitar ingestão ou contato com o olhos;

• Crianças não devem manusear repelentes;

• Evite também aplicar diretamente nas mãos das crianças;

• Lave a roupa em que o produto foi aplicado antes de usá-la novamente;

• Não aplique o spray diretamente no rosto, faça aplicação primeiro nas mãos;

• Não aplique diretamente nos olhos nem na boca;

• Aplique pequenas quantidades ao redor das orelhas.

Fonte: Centers for Disease Control and Prevention

ORIENTAÇÕES FARMACÊUTICAS

O FARMACÊUTICO orienta sobre o uso correto de medicamentos e 

aconselha sobre os melhores cuidados de saúde.

 

A FARMÁCIA é um espaço de saúde onde o FARMACÊUTICO pode 

prestar orientações sobre DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA.

Caso apresente sintomas como vermelhidão nos olhos e manchas 

avermelhadas no corpo, procure um serviço de saúde.

A automedicação não é recomendada.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ
www.crf-pr.org.br

facebook.com/crfpr | twitter.com/crf_parana
youtube.com/crfparana | instagram.com/crfpr

Baseado no Boletim CIM/CRF-PR 1ª Edição - 2016



AS DOENÇAS AUMENTARAM. 
O CUIDADO TAMBÉM DEVE AUMENTAR.
O Aedes se combate todos os dias.

LIXEIRA

GARRAFAS

Coloque o lixo em sacos plásticos e 
mantenha a lixeira bem fechada. 
Não jogue lixo em terrenos baldios.

RECIPIENTES 
Os potes com água para animais 
devem ser muito bem lavados com 
água corrente e sabão, no mínimo, 
duas vezes por semana.

Lave semanalmente, com escova e 
sabão, os tanques utilizados para 
armazenar água.

Se você não colocou areia nos potinhos 
das plantas, lave uma vez por semana 
com água, sabão e escova.

PLANTAS

As garrafas pet e de vidro devem ser 
embaladas e descartadas corretamen-
te na lixeira. As garrafas de vidro não 
descartadas devem ser guardadas em 
local coberto ou de boca para baixo.

Mantenha os pratinhos de vasos de 
planta  limpos e coloque areia até a 
borda.

PNEUS
Guarde pneus em local coberto ou 
faça furos para não acumular água.

CAIXA DE ÁGUA

CALHAS

Caixa de água, cisternas e poços, 
mantenha-os fechados e vedados, 
tampe com tela aqueles que não têm 
tampa própria. 

LAJES

Limpe e nivele. Mantenha-as sempre 
sem folhas e materiais que possam 
impedir a passagem de água.

Não deixe a água da chuva 
acumulada sobre a laje.

DIFERENÇA ENTRE AS DOENÇAS

TODAS SÃO TRANSMITIDAS PELO MESMO MOSQUITO

DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA

Aedes aegypti

DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA
FEBRE Alta e de início rápido Leve ou mesmo ausente Alta e de início rápido

MANCHAS
VERMELHAS

NA PELE
Podem estar presentes Quase sempre presentes Podem estar presentes

COCEIRA Geralmente leve Pode ser intensa Geralmente leve

VERMELHIDÃO 
NOS OLHOS

Geralmente não
está presente

Presente na maioria
dos casos Pode estar presente

DORES
Frequentes na cabeça, 
músculos, articulações

e atrás dos olhos

Dores menos intensas 
nas articulações

Dores intensas
nas articulações

Compare os principais sinais e sintomas:

Fonte: Ministério da Saúde e Fiocruz


