PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRO DE OPERAÇÕES CONTRA A DENGUE

CHECK-LIST PARA VISTORIA DE IMÓVEIS
Marque um “X” após tomar as providências necessárias.
Vasos de Plantas – Verificar a presença de vasos, pratos sob o vaso, pingadeiras, etc, com ou sem
condições de acumular água. Eliminar a água acumulada.
Pia – Verificar se tem vazamentos que possam acumular água no interior ou sobre a pedra. Eliminar o
vazamento e manter o ralo vedado.
Ralos no chão – verificar a presença de ralos, inclusive sob a pia. Coloque tela, caso não sejam do tipo
“abre e fecha”.
Filtros de água – Verificar a presença de filtros de água mineral, talhas, moringas ou bebedouros. Eliminar
a água acumulada ou vãos que possibilitem a entrada do mosquito e mantê-los secos.
Vaso Sanitário – Manter tampado os vasos que estiverem sem uso. Caso não tenha tampa, coloque um
plástico e vedando com fita adesiva.
Caixa de descarga – Ter um cuidado especial com as caixas de descarga e mantê-las tampadas.
Coletor de água de geladeiras – Retirar a água uma vez por semana e lavar o coletor com uma esponja,
água e sabão.
Calhas e Lajes – Caso não seja possível verificar se acumulam água, procure identificar sinais de umidade
ou gotejamento. Em caso afirmativo, providenciar e resolução do problema. Lajes devem ser mantidas
sempre secas.
Caixas d’água – Verificar a condição das tampas. Em caso de estarem danificadas, providenciar a
reposição daquelas ausentes ou quebradas. Evitar tampas improvisadas (telhas de amianto, tábuas, etc).
Fontes Ornamentais – verificar a presença de organismos vivos dentro da água (podem ser larvas do
mosquito). Tratar com cloro ou peixes larvófagos ( Betta, Guaru ou Barrigudinho).
Objetos que possam acumular água – tampinhas de garrafas, casca de ovos, latinhas, embalagens
plásticas e de vidro, copos descartáveis, etc. Coloque tudo em saco plástico, feche bem e jogue no lixo.
Recipientes Naturais (Oco de árvores, oco de bambu, bromélias) – Providenciar a eliminação de água
acumulada. No caso de bromélias, usar mangueira com esguicho uma vez por semana.
Vasilhames de água de animais domésticos - Lave-os com esponja, água e sabão pelo menos duas
vezes na semana.
Garrafas Pet ou de Vidro – As garrafas que não serão descartadas, deverão ser guardadas em local
coberto e de emborcadas (boca para baixo).
Pneus Velhos – devem ser descartados em borracharias. Se precisar mantê-los, guarde em local coberto
ou perfure-os para que não acumulem água.
Piscinas – Tratar a água com cloro, limpe e filtre uma vez/semana. Piscinas com pouca água ou que estejam
em construção também devem ser tratadas com cloro.
Outros tipos de recipientes - Verificar a presença de latas, potes, restos de construção ou de pintura.
Eliminar água acumulada e coloca-los para a coleta pública ou providenciar sua remoção.
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DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VÍRUS
Doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti
CHIKUNGUNYA










Febre alta e abrupta
Náuseas
Vômitos
Manchas pelo corpo
Dor de Cabeça
Dor atrás dos olhos
Dores musculares e nos ossos
Dores abdominais fortes e
vômitos persistentes nos
casos mais graves da doença.
Manifestações hemorrágicas









Febre alta e abrupta
Dor de cabeça
Manchas pelo corpo
Conjuntivite
Náuseas
Vômitos
Dores articulares (a dor
articular grave é o principal
sintoma que diferencia da
dengue)

ZIKA VÍRUS







Prurido (coceira)
Dor de cabeça constante
Febre baixa
Manchas vermelhas na
pele
Vermelhidão nos olhos
Dor nas articulações das
mãos e dos pés

EM CASO DE SUSPEITA, PROCURE A UNIDADE DE SAÚDE MAIS PRÓXIMA DA SUA RESIDÊNCIA.
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