AO VIAJAR PARA ÁREAS COM RISCO DE TRANSMISSÃO DA
MALÁRIA, EVITE SER PICADO PELO MOSQUITO ADOTANDO
OS SEGUINTES CUIDADOS:
• Os anofelinos depositam seus ovos na água.
De preferência, em águas sombreadas, paradas ou com
pouco movimento, como lagoas, represas, remansos de
rios, córregos e açudes.

• Evite estar próximo desses locais no período que vai
do anoitecer ao amanhecer. É nessa hora que o
mosquito mais ataca (no final da tarde, por volta de 6h,
ao longo da noite e logo cedo até as 7h da manhã).

• Evite a formação de criadouros próximos da sua casa.
Onde tem água parada, tem criadouro de mosquito.

• Use roupas que protejam braços e pernas, use repelente
nas áreas expostas do corpo e repasse a cada 3 horas.

• Ao anoitecer, procure fechar portas e janelas e durma

INFORME-SE E DIVULGUE.
PROTEJA A SAÚDE DE SUA FAMÍLIA
E DE SUA COMUNIDADE.
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O que é?
É uma doença infecciosa aguda transmitida ao homem
pela picada do mosquito do gênero Anopheles infectado
pelo parasito. O anofelino é também conhecido como
"mosquito prego", pela forma como ele pousa.

Se nos últimos meses você esteve em áreas onde é
comum a transmissão da malária e apresentar um ou
mais sintomas da doença, procure imediatamente uma
unidade de saúde. O exame e o tratamento são gratuitos.

Como é transmitida?

Estados com alta
transmissão de Malária

O mosquito fêmea sadio pica a pessoa doente e se
infecta. Ao picar outra pessoa sadia injeta parasitos que
se multiplicam no sangue. É preciso interromper este
ciclo.

Quais os sintomas?
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A malária se manifesta através de alguns sintomas que
podem aparecer isoladamente ou em conjunto:
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• Dor de cabeça e dor no corpo
• Mal-estar
• Cansaço
• Calafrios
• Febre alta
• Suor intenso
• Fraqueza intensa
• Náuseas e vômitos
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Na Bahia,
o mosquito
está presente
em 373 municípios.
Por isso, pode
ocorrer transmissão
da doença.
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Estados onde não é comum
a transmissão de Malária

FIQUE ATENTO, A MALÁRIA PODE MATAR. NÃO EXISTE VACINA CONTRA MALÁRIA.
É POSSÍVEL ADQUIRIR A Doença VÁRIAS VEZES.

EM GERAL, OS SINTOMAS DA DOENÇA
APARECEM ENTRE 8 E 30 DIAS APÓS
A PICADA DO MOSQUITO INFECTADO.

