
ESTA LUTA É 
DE TODOS NÓS. 

FAÇA SUA PARTE.

COMBATA O MOSQUITO
Evite água parada.

COMBATA O ESCORPIÃO
Limpe seu quintal e terreno.
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Contra o mosquito e o escorpião
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PARA MAIS INFORMAÇÕES

Por isso, é preciso que se ELIMINEM OS FOCOS DO 
MOSQUITO, ou seja, todo e qualquer acúmulo de água 
parada em quintais e terrenos baldios, depósito de 
pneus velhos, vasos, jardins e objetos empilhados a 
céu aberto. 

Em caso de acidentes com escorpiões (picada), 
não administre medicamentos sem orientação e 
não utilize faixas, curativos ou qualquer outro 
procedimento no local da picada. Lave a parte 
aatingida com água e encaminhe o paciente 
imediatamente ao Posto de Saúde mais próximo. 
Se possível, identifique o tipo de escorpião.     

A Dengue, assim como a Zika e Chikungunya, são 
doenças perigosas e altamente contagiosas, que 
podem trazer sérias complicações e inclusive 
levar à morte. E a única forma de prevení-las é 
combatendo de forma implacável a infestação do 
mosquito. 

Encha os pratos de
vasos de plantas com 

areia até as bordas.

Mantenha telhas e
 calhas limpas e
desemtupidas

Ao contrário do que muitos pensam, os vírus 
da dengue, zika e chikungunya não "nascem" 

no Aedes Aegypti, mas sobrevivem no 
organismo do mosquito quando ele pica uma 
pessoa doente. Assim, se este mosquito com 

o vírus picar outra pessoa, a doença será 
transmitida. Por isso, quanto mais mosquitos 

no ambiente, maior a chance de estes 
transmitirem alguma doença.

Fique atento aos cuidados.

Acidentes com escorpiões

ESTEJA SEMPRE ALERTA

A melhor maneira de manter 
afastados o mosquito e o escorpião 

é a limpeza e organização de quintais 
e terrenos baldios. Evite água parada, 
acúmulo de lixo, pilhas de madeiras 
e telhas próximas de residências e 

esgoto sem a devida limpeza e cuidado. 



Chegou o verão! 
E com ele muito calor e muita chuva. 
E são estes os fatores que trazem dois 
grandes perigos. Vamos conhecer quais são?

O MOSQUITO AEDES AEGYPTI

O ESCORPIÃO

Transmissor de doenças como a 
Dengue, Zika-Virus e Chikungunya

Sua ferroada transporta toxinas 
altamente nocivas ao ser humano.

As chuvas dão origem ao acúmulo de água em 
recipientes, pneus, vasos, plantas, calhas, frascos 
e outros reservatórios. E é na água parada e limpa 
que várias espécies de mosquito depositam seus 
ovos. Entre eles, um dos mais perigosos: o Aedes 
Aegypti. 

Em nossa região é comum a presença do escorpião, 
devido ao clima propício e locais favoráveis a sua 
reprodução. Os tipos mais comuns são o Escorpião-
Preto ou Marrom (Tityus bahiensis) e o Escorpião-
Amarelo (Tityus serrulatus), este com veneno mais 
perigoso por agir no sistema nervoso periférico.

Os escorpião é um artrópode invertebrado, que 
encontra abrigo em ambientes úmidos e escuros 
como lixo e esgoto, restos de obra, entulho, 
madeiras, telhas entre outros. Locais com alta 
infestação de baratas favorecem sua presença. 

O período do verão, de dezembro a março, exige 
maior cuidado em relação aos acidentes com 
escorpiões, pois o clima úmido e quente é ideal para 
o aparecimento destes animais. Como eles se 
alimentam principalmente de baratas, é comum 
encontrá-los em locais próximos a áreas com 
acúmulo de lixo.  

Este mosquito se diferencia dos demais pela 
presença de manchas brancas pelo corpo e é o 
transmissor de doenças graves como a Dengue, 
Zika-Virus e Chikungunya. Bom lembrar que caixas 
d'água descobertas, piscinas e cochos de água 
para animais sem os devidos cuidados, também 
são considerados focos potenciais de reprodução 
do mosquito.

1.

2.

Onde houver água parada, 
saibam que elas estarão lá...

Apresentamos o Aedes Aegypti

Locais com alto potencial para abrigar escorpiões. Limpeza é fundamental.

Escorpião-Preto (Tityus bahiensis) Escorpião-Amarelo (Tityus serrulatus)

Não é recomendada a utilização venenos para o 
controle de escorpiões. Estes produtos, além de 
não possuírem, até o momento, eficácia 
comprovada para o controle do animal, podem 
fazer com que eles deixem seus esconderijos, 
aumentando a chance de acidentes.

Evitando os escorpiões:

Limpe o quintal, evitando
acúmulo de folhas, lixo e
entulho. Deposite o lixo
em sacos bem fechados, 

evitando baratas e outros 
insetos

Não pendurar roupas na 
parede; Verificar roupas,

toalhas, calçados e roupas
de cama antes de utilizá-los.

Limpar e proteger ralos de 
banheiros, pias e tanques;
Vedar frestas nas paredes,

rodapés e móveis. 

Mantenha camas e berços
afastados ao menos 10 cm 

das paredes; Evite que roupas
de cama toquem o chão.

Mantenha a limpeza e 
organização de quintais e 
terrenos baldios. Evite acúmulo 
de lixo, pilhas de madeiras e 
telhas próximas de residências e 
esgoto sem a devida limpeza e 
cuidado. Sempre usar luvas de
proteção ao manusear material
de construção armazenado. 

PREDADORES
Animais como o lagarto, galinha,
coruja e sapo são predadores 
naturais do escorpião. Recomenda-se
que sejam preservados na propriedade. 


