vírus

ZIKA

O vírus Zika é uma das muitas
ameaças a nossa saúde.
Sua doença é transmitida
pela picada do mosquito
Aedes aegypti

ZIKA
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O mosquito também é
transmissor para:

Febre do Nilo
Dengue
Chikungunya
Febre Amarela
Malária

8-10
Um ovo do mosquito evolui de larva a
um inseto adulto entre 8-10 dias.

Sintomas do Zika...
3

Irritação nos olhos

Países afetados...
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1947

descoberto inicialmente
em Macacos Rhesus
na floresta Zika, em
Uganda na África

Dores de
cabeça
e febre

1948

encontrados em
mosquitos

2007
encontrados

14

em humanos

surtos nos
últimos 60
anos

(na Ilha Yap, Micronésia)

em 01/02/2016 a
OMS declarou o surto como

Dores nas
articulações

ESPAI*

Casos de contaminação local ou isolamento do vírus

Irritações
na pele

Somente dados de pesquisa sorológica

*Emergência de Saúde Pública
em Âmbito Internacional

Surtos de vírus Zika foram relatados na África, Sudeste da Ásia, nas ilhas do Pacífico e nas Américas, principalmente no Brasil. (Fev 2016) 3

Transmissão...
Os mosquitos podem picar
mais de uma pessoa
durante o seu ciclo
de alimentação

A relação causal entre a
infecção por vírus Zika
durante a gravidez e a
microcefalia é fortemente
suspeita, embora ainda não
seja cientificamente
comprovada 1-2

Uma mulher grávida pode
infectar o bebê durante a
gravidez - especialmente
durante o parto

O início dos sintomas é
geralmente de 2 - 7
dias após a picada
do mosquito

Um número muito pequeno
de pessoas pode desenvolver
complicações depois de ficar
doente com o vírus 4-5

1 a cada 5 pessoas com
infecção por Zika
desenvolvem os sintomas 4-5

Como diminuir os riscos de contágio...

Mantenha de cabeça para baixo,
ou fechados, baldes e outros
recipientes que possam
acumular água

Use repelentes
para mosquitos

Cobrir toda a pele
exposta, tendo
cuidado com o
entorno do rosto e
dos olhos - os
mosquitos
procuram por
pontos vulneráveis

Contate um
profissional de
controle de
pragas

Certifique-se que
calhas, bases e vasos
de flores não tenham
água parada

Mantenha
portas e janelas
fechadas
Informe sua equipe sobre
como prevenir que
mosquitos se reproduzam
em seu local de trabalho

Como

proteger-se

Vistas roupas
largas, inclusive
durante o dia

Esvazie
vasos de
flores

Como proteger

seu negócio
e clientes

Use ventiladores
ou ar-condicionado

Mantenha os
ralos sempre
limpos

Mantenha caixas
e reservatórios
de água bem
fechados
Use telas ou
mosquiteiros sobre a
cama durante a noite

Utilize os repelentes
elétricos disponíveis
para insetos

Mantenha os
ventiladores
ligados durante o
dia e à noite

Instale telas
mosquiteiras nas
portas e janelas

!
Prevenção...
Cientificamente
comprovado, o Programa
para Mosquitos da Ecolab
pode ajudar a reduzir o risco
de picadas de mosquitos em
sua empresa, por meio de
um rigoroso processo
de três etapas

NÃO
HÁ VACINA
disponível para
o vírus Zika
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PROTEGE

Proteção de acordo com as
condições e necessidades
do local, incluindo o
tratamento das áreas de
refúgio e de outros pontos
de alto risco. A capacitação
de suas equipes ajuda a
minimizar as reclamações
de clientes

INSPECIONA

!
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Inspeção que inclui a verificação
completa do local e a identificação de
pontos de reprodução e de refúgio,
combinada com recomendações
abrangentes para minimizar os riscos

PREVINE
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Esses programas e tratamentos são feitos de acordo com as restrições e disponibilidade dos serviços nos locais

Contate seu representante Ecolab para mais informações
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LEMBRE-SE
Os mosquitos
precisam de água
para se reproduzir
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Com o nosso conhecimento
sobre o comportamento e a
biologia dos mosquitos,
atuamos na prevenção,
focando nos locais de
reprodução e de refúgio. Ou
seja, combatemos os
mosquitos em sua fonte,
antes que eles se tornem um
problema.
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