
 

CHECKLIST CONTRA A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA 

Confira se no seu imóvel há possíveis focos da doença e marque um 
“ x” nas providências que você já tomou 

⃝ Tonéis e depósitos de água: mantenha-os com 
tampa própria. Aqueles que não têm, devem ter 
suas paredes internas escovadas uma vez por 
semana ou devem ser cobertos com telas. Não use 
plástico. 

⃝ Lagos, cascatas e espelhos de água 
decorativos: mantenha-os sempre limpos e a 
água tratada com cloro, ou encha-os com areia. 
Se puder, crie peixes, pois eles se alimentam de 
larvas. 

⃝ Vasos sanitários: deixe a tampa sempre 
fechada. Em banheiros pouco usados, dê 
descarga uma vez por semana. 

⃝ Caixas de água, cisternas e poços: mantenha-os 
bem fechados. Tampe com telas aqueles sem 
tampa própria. Não use plástico. 

⃝ Lixeiras dentro e fora de casa: feche bem o 
saco plástico e mantenha a lixeira tampada. 

⃝ Suporte de garrafões de água mineral: lave-os 
bem quando trocar os garrafões. 

⃝ Tampinhas de garrafas, casca de ovo, 
latinhas, embalagens plásticas e de vidro, copos 
descartáveis ou qualquer outro objeto que 
possa acumular água: Coloque tudo em saco 
plástico, feche bem e jogue no lixo. 

⃝ Piscinas: trate a água com cloro. Limpe-as uma 
vez por semana. Se não for usá-las, cubra-as bem. 
Se estiverem vazias e descobertas, coloque um 
quilo de sal no ponto mais raso. 

⃝ Vasilhames para água de animais 
domésticos: lave-os com bucha e sabão em água 
corrente pelo menos duas vezes por semana. 

⃝ Calhas e lajes: retire a água acumulada, 
mantenha a laje sempre seca, desobstrua a calha e 
faça as correções necessárias para não acumular 
água. 

⃝ Bandejas externas de geladeiras: retire a 
água uma vez por semana e lave-as com água e 
sabão. 

⃝ Cacos de vidro nos muros: quebre ou vede com 
cimente todos os vidros que possam acumular 
água. 

⃝ Ralos de cozinha, de banheiro, de sauna e de 
ducha: verifique se há entupimento. Se houver, 
providencie o imediato desentupimento. Se não 
estiver em uso, devem permanecer fechados. 

⃝ Pneus velhos: entregue-os aos serviços de 
limpeza urbana. Caso realmente precise mantê-los, 
guarde-os em locais cobertos. 

⃝ Pratinhos de vasos de plantas ou xaxins 
dentro e fora de casa: se puder, elimine-os. Se 
não possível elimina-los, escorra a água ou 
coloque areia até a borda dos pratinhos. 

⃝ Garrafas pet e de vidro: embale para 
recolhimento todas que não usar. As garrafas de 
vidro não descartadas devem ser guardadas em 
local coberto ou de boca para baixo. 

⃝ Baldes e vasos de plantas vazias: guarde-os 
em local coberto, de boca para baixo. 

⃝ Entulho e lixo: não acumule. Mantenha o quintal 
sempre limpo. 

⃝ Bromélia ou outras plantas que possas 
acumular água: evite bromélias em casa. 
Substitua-as por plantas que não acumulem 
água. Se preferir mantê-las, é necessário trata-
las com água sanitária na proporção de uma 
colher de sopa para um litro de água. Regue a 
planta, no mínimo, duas vezes por semana. Tire a 
água acumulada nas folhas. 

⃝ Canteiro de obras: vede totalmente as caixas de 
água e cisternas. Esvazie e lave uma vez por semana 
os tambores com água da construção. Coloque um 
quilo de sal nas caixas com água para assentar 
azulejos. Seque o poço do elevador e as lajes uma 
vez por semana. Amasse, fure ou remova da 
construção latas e latões 

Limpar seu imóvel é a melhor maneira 
de proteger sua família. 

Faça a sua parte na luta contra o mosquito 
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