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Os mosquitos Aedes gostam de reproduzir-se em pequenas quantidades 

de água estagnada, na sombra. A fim de impedir a proliferação dos mosquitos 

Aedes, os cidadãos devem prestar atenção às seguintes recomendações: 1. Não abandone lixos, especialmente, garrafas vazias, latas, vasilha, 
caixas de comida, copos de plásticos, sacos de plásticos, resíduos da 

construção civil e outros objectos que podem acumular água, nos espaços 

devolutos, casas abandonadas ou pátios, terraços e beirais de telhados 

dos prédios;  

2. Limpe todos os recipientes que podem acumular água no interior e 

exterior da casa ou, em caso de impossibilidade, coloque os recipientes 

de forma invertida, faça neles furos ou remova-os para evitar a água 

estagnada; 

3. Jarras e vasos para flores ou plantas devem ser lavados pelo menos uma 

vez por semana, sendo também necessário mudar a água que contêm; evite 

utilizar bases de vasos, e, em caso de utilizá-las, evite a acumulação 

de água; remova a água na base do frigorífico, do tipo mais antigo, e 

limpe-a uma vez por semana; evite a água estagnada na base do ar 

condicionado; 

 

4. Evite colocar pneus abandonados ao ar livre ou utilize-os como 

instalação contra-choque; caso necessário, faça neles furos para evitar 

a água estagnada; 

 

5. Depósitos de água nos terraços dos prédios devem ser bem tapados e 

limpos periodicamente; poços devem ser cobertos com a respectiva tampa; 

evite depositar água nos baldes e tinas, caso necessário, cubra-os bem 

com tampas e limpe-os, mudando a água uma vez por semana;  

 

6. Utilize cimento, barro, areia, esponja ou outros materiais para encher 

covas, tanques profundos e baixas com água estagnada, bem como troncos 

de bambu cortados, buracos de árvore, grutas, jarras e vasos fixos nos 

cemitérios; 

 

7. Todos os esgotos devem estar ligados à rede pública de esgotos; deve 

limpar periodicamente as condutas de esgotos, canais e valas, mantendo-os 

desimpedidos; 
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8. Evite a fuga de água nos canais de água, contador de água, bem como 

canais de incêndio e condutas de esgotos;  
9. Nos tanques, reservatórios e poços que não podem ser limpos, deve-se 

possibilitar a criação de peixes (gambusia affinis, poecilia reticulata 

ou macropodus opercularis) ou outros seres que comam larvas de mosquito; 10. Quanto aos tanques e às jarras para plantas aquáticas ou algumas 
espécies de ninfeáceas, tais como lótus ou nenúfares, se não pode utilizar 
os métodos acima referidos para remover a água estagnada nestes 

recipientes, deve, periodicamente, aplicar insecticida para matar as 

larvas de mosquito. (Para quaisquer informações, é favor contactar com 

as Equipas Sanitárias Comunitárias dos Centros de Saúde). 


