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#IFRJcontraoAEDES
O Brasil vive uma situação de emergência com a 

incidência de várias doenças transmissíveis pelo mosquito 

Aedes Aegypti. São elas: Dengue, Chikungunya e Zika. 

Com isso, o combate ao mosquito é uma respon-

sabilidade de toda a sociedade. O Instituto Federal do  

Rio de Janeiro (IFRJ) também está nessa luta e vai iniciar 

uma grande mobilização nos campi sobre a necessidade 

de prevenir estas doenças e diminuir a população do 

mosquito. Contamos com a participação de todos, afinal 

UM MOSQUITO NÃO É MAIS FORTE QUE UM PAÍS 

INTEIRO!

A ação mais simples para prevenção da dengue é evitar o 

nascimento do mosquito, já que não existem vacinas ou 

medicamentos que combatam a contaminação. É bom 

lembrar que o ovo do mosquito da dengue pode 

sobreviver até 450 dias, mesmo se o local onde foi 

depositado estiver seco. Caso a área receba água 

novamente, o ovo ficará ativo e pode atingir a fase adulta 

em um espaço de tempo entre 2 e 3 dias. Por isso é 

importante eliminar a água e lavar os recipientes com 

sabão. Se suspeitarem de algum local com potencial 

criadouro do mosquito, denuncie à Secretaria Municipal 

de Saúde de sua região, que é a responsável pelo combate 

direto ao mosquito.

Você sabe como agir para evitar o Aedes?
Siga estas dicas e ajude a eliminar o mosquito da sua casa, escola e comunidade.



Outubro Rosa no IFRJ

Sai, Zika!! Repelente: Saiba como usar.

Você sabe a diferença de sintomas entre a 
Dengue, a Chikungunya e o Zika Vírus?

Evapora após contato com a pele e forma uma nuvem de 4cm que repele o mosquito.
Aplicar na pele exposta e POR CIMA das roupas. Nunca por baixo.
Não aplicar próximo aos olhos, nariz ou boca. 
Filtros solares, maquiagem e hidratantes devem ser aplicados ANTES do repelente. 
E a aplicação do repelente deverá ser feita pelo menos 15 minutos após a dos outros cosméticos.
O repelente deve ser o ÚLTIMO produto a ser aplicado na pele.
Evite aplicar nas mãos de crianças e lave sempre as mãos depois de usar o produto.

TIPOS DE REPELENTES

*Versão infantil dura apenas 2h.

Icaridin

DEET adulto 

Ir3535

Exposis 

OFF, Autuan
Repelex

Loção
antimosquito

Johnson's 

Princípio Ativo Nome Comercial Tempo de Ação Quem pode usar?

10h

6h*

2h

Seguro para gestantes e 
crianças a partir de 2 anos, 

sob orientação médica.

Seguro para gestantes e 
crianças a partir de 2 anos, 

sob orientação médica.

Seguro para gestantes e 
crianças de 6 meses a 2 

anos, sob orientação 
médica.
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