
Onde posso obter mais informação?

Pode obter mais informação sobre a EEE e o WNV 
em: 

Depatman Lasante Piblik nan Massachusetts  

Divizyon Epidemyoloji ak Iminizasyon 

(617) 983-6800 

www.mass.gov/mosquitoesandticks 

Pode obter informação sobre o controle de 
mosquitos na sua cidade em:

Depatman Resous Agrikòl nan Massachusetts 

Divizyon Lasante Bèt 

(617) 626-1723  

www.mass.gov/state-reclamation-and-mosquito-control-board-srmcb

Ou ligue para a secretaria de saúde local (Local Board of Health).

Departamento de Saúde Pública de Massachusetts
Departamento de Doenças Infecciosas e
Ciências Laboratoriais
305 South Street
Jamaica Plain, MA 02130
Número de telefone: (617) 983-6800
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O número de mosquitos que transmite doenças 
é pequeno, portanto levar uma picada de 
mosquito não significa que você vai adoecer. 
No entanto, a melhor forma de evitar apanhar 
qualquer uma dessas doenças é prevenir a 
picada de mosquitos.

Prevenção da 
Picada de  

Mosquitos

Por que é importante evitar as  
picadas de mosquito? 

Os mosquitos podem ser portadores de doenças. Em 
Massachusetts, os mosquitos podem transmitir a 
encefalomielite equina do leste (EEE) e o vírus da febre 
do Nilo ocidental (WNV).

A encefalomielite equina do leste (EEE) é uma doença rara, porém 
séria. Os sintomas dessa doença incluem febre alta, rigidez no 
pescoço, dor de cabeça e falta de energia. A encefalite, ou seja, a 
inflamação do cérebro, é a complicação mais perigosa e pode causar 
estado de coma e a morte. Em Massachusetts, a maioria dos casos 
ocorre na região sudeste do estado, mas, recentemente, houve um 
aumento de casos em outras regiões do estado.

As infecções pelo vírus do Nilo são mais comuns do que infecções pela 
EEE (Encefalite Equina do Leste), mas a maioria das infecções pelo 
vírus do Nilo não causam nenhum sintoma. Os casos menos sérios de 
WNV podem causar febre, dores de cabeça e no corpo, com frequência 
acompanhadas de erupção na pele e inflamação nos nodos linfáticos. 
Um pequeno número de pessoas que contrai o vírus do Nilo ocidental 
(menos de 1 em 100) desenvolve doença grave. Isso é mais comum 
em pessoas acima dos 50 anos de idade. Os sintomas de uma doença 
grave podem incluir dor de cabeça, febre alta, rigidez no pescoço, 
confusão, fraqueza muscular, tremores (tremedeiras), convulsões, 
coma, paralisia, inchaço do cérebro e, algumas vezes, morte.

Consulte um médico se tiver esses sintomas.

O que posso fazer para proteger meus 
animais?

Os mosquitos podem infectar cavalos e outros animais. 
Os cavalos podem contrair o vírus da febre do Nilo 
ocidental (WNV). Os cavalos, assim como as lhamas, 
alpacas, emas, avestruzes e certas aves exóticas 
também podem contrair a encefalomielite equina do 
leste (EEE). Os cavalos ou outros mamíferos não podem 
transmitir o WNV ou a EEE a seres humanos.

 y As vacinas aprovadas para uso em cavalos são muito eficazes 
e podem inclusive ser usadas em outros animais. Fale com um 
veterinário sobre a vacinação de seus animais.

 y Elimine a água parada se livrando dos objetos que podem 
armazenar água, como vasos, pneus e vasilhas. Limpar os cochos 
e bebedouros dos animais pelo menos duas vezes por semana 
reduz os ambientes onde os mosquitos podem se reproduzir.

 y Considere a possibilidade de instalar telas nas baias ou instale 
ventiladores para ajudar a espantar os mosquitos.

 y Mantenha os animais do lado de dentro durante os períodos de 
maior atividade para os mosquitos, isto é, durante o amanhecer e 
o pôr do sol.

 y Evite acender as luzes dentro dos celeiros à tardinha e durante a 
noite porque a luz atrai os mosquitos.

 y Aplique repelentes para mosquitos especiais para animais. Leia o 
rótulo do produto e siga as instruções com atenção.



Que tipo de repelente de mosquitos  
devo usar?

Há diferentes tipos de repelentes para diferentes 
insetos. É importante verificar qual é o princípio ativo 
no rótulo do produto. Repelentes que contêm DEET, 
permetrina, picaridina, óleo de eucalipto citriodora, 
IR3535, p-metano 3,8-diol (PMD) ou metil-nonil-cetona 
fornecem proteção contra mosquitos.

Não deve usar produtos com DEET em crianças menores de dois 
meses de idade. Crianças acima dos dois meses podem usar 
produtos com DEET desde que a concentração do mesmo seja 
menos de 30%. De modo geral, quanto mais alta a concentração de 
DEET mais longo é o seu efeito. Os produtos com uma concentração 
de DEET acima de 30% não oferecem maior proteção, só duram mais 
tempo. Leia o rótulo do produto para saber qual a concentração de 
DEET e a frequência com que ele deve ser aplicado.

Os produtos com permitrina são para uso em objetos como roupa, 
sapatos, mosquiteiros e artigos para acampar. Eles não devem ser 
aplicados na pele. Aplique a permitrina na sua roupa antes de vesti-
la seguindo as instruções no rótulo do produto.

O óleo de eucalipto citriodora e produtos PMD não devem ser 
usados em crianças com menos de três anos.

Os repelentes “naturais” funcionam?
Existem vários repelentes “naturais” para mosquitos. No entanto, 
não se sabe a eficácia desses repelentes. Foram feitos testes que 
mostram que a maioria desses produtos não fornece o mesmo 
nível de proteção nem são eficazes pelo mesmo tempo que 
produtos como DEET ou permetrina. A exceção é o óleo de eucalipto 
citriodora. Ele oferece o mesmo nível de proteção que pequenas 
quantidades de DEET.

Use estes produtos com cuidado!
 y  Siga as instruções do rótulo. Se tiver perguntas após ler o rótulo, 
entre em contato com o fabricante.

 y Se vai tomar sol, aplique o protetor solar primeiro.

 y Não use repelente sobre a pele, debaixo da roupa.

 y Não coloque repelente sobre a pele irritada ou em feridas.

 y Não aplique repelente ao redor dos olhos ou da boca, e use-o 
com pouca frequência perto das orelhas. Quando usar produtos 
em aerossol, aplique o produto primeiro nas mãos e logo passe 
no rosto.

 y Use apenas a quantidade suficiente para criar uma leve camada 
sobre a pele descoberta. Usar uma maior quantidade de produto 
não lhe dará maior proteção.

 y Não permita que crianças manuseiem o produto. Para aplicar 
repelente em crianças, coloque o produto primeiro nas suas mãos 
e logo passe na criança. Não coloque o repelente nas mãos da 
criança.

 y Quando voltar para casa, lave a pele e roupa que teve contato 
com o repelente.

O que devo fazer se tiver uma reação ao 
repelente?
Se suspeitar que você ou seu filho esteja tendo uma reação
alérgica ao repelente (por exemplo, se tiver uma erupção na
pele ou outros sintomas que você suspeita foram causados pelo
repelente), tire a roupa onde passou o repelente, lave a área
afetada com água e sabonete e contacte o seu médico ou centro
de controle de envenenamento local. Se for ao médico, leve o
repelente. A informação no rótulo pode ser útil. A linha gratuita
do centro de controle de envenenamento é (800) 222-1222.

Use um repelente 
aprovado pela EPA 
(Agência de Proteção 
Ambiental) todas as 
vezes que estiver ao 
ar livre.

O período entre 
o anoitecer e o 
amanhecer é quando 
os mosquitos que 
transmitem doenças 
picam mais.

Use calças compridas, 
camisas de mangas 
compridas e meias 
para reduzir a 
quantidade de pele 
exposta quando 
estiver fora  
de casa.

Remova toda água 
parada em volta da 
casa para não deixar 
os mosquitos se 
reproduzirem.

Conserte as telas 
estragadas no 
começa da estação 
para não deixar os 
mosquitos entrarem.

Qual é a melhor maneira de evitar as 
picadas de mosquitos?

 y Use repelente de mosquitos sempre que estiver ao ar livre. 
Mesmo períodos curtos de tempo ao ar livre podem ser 
suficientes para levar uma picada de mosquito. Siga as 
instruções no rótulo.

 y Esteja alerta à presença de mosquitos Se estiver sendo 
picado, coloque repelente novamente ou entre em casa.

 y Esteja atento ao horário de maior atividade dos mosquitos. 
Várias especies de mosquitos são mais ativas entre o pôr 
do sol e o amanhecer. Dentro desse horário, tome mais 
precauções ao usar repelente e roupas que cubram toda a 
pele, ou evite estar ao ar livre nesse período de tempo.

 y Use mosquiteiros nos carrinhos ou cercadinhos quando 
deixar bebês ao ar livre.

 y Se possível, quando estiver ao ar livre vista calças 
compridas, camisa de mangas compridas e meias.

 y Confira que as telas da casa não tenham furos e verifique 
que estejam bem presas em todas as portas e janelas.

 y Elimine toda a água parada em valas, calhas de telhados, 
pneus velhos, carrinhos de mão e piscinas infláveis. Os 
mosquitos se reproduzem em poças ou água que esteja 
parada por mais de quatro dias. Portanto, não deixe que a 
água se acumule em volta da sua casa.

 y Evite acampar à noite em locais próximos de brejos, a 
fim de minimizar o risco de exposição aos mosquitos 
portadores da EEE. Se você acampar, use uma barraca que 
tenha rede mosquiteira e use repelentes apropriados.


