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ATENÇÃO COMUNIDADE
Mesmo com o crescente número de casos da Covid-19 no Brasil, no Ceará e na nossa região,
a população não pode se esquecer de um velho conhecido: o mosquito Aedes aegypti.
Estamos no início da sazonalidade de doenças respiratórias. Então, é natural que a gente
tenha uma sobreposição da epidemia de coronavírus, com a epidemia de influenza, com a
epidemia de dengue, chikungunya e Zika.
Boa parte dos criadouros está dentro das nossas residências e o mosquito pode completar o
seu ciclo de reprodução - da eclosão do ovo até o inseto adulto, em dez dias.
Diante de tudo isso, a Secretaria Municipal de Saúde de Araripe chama a população para
participar efetivamente e eliminar os criadouros dentro dos domicílios, evitando com que
venham a adoecer, principalmente de Dengue, que também pode levar o indivíduo a morte;
lembrando que, além da Dengue e da Zika, o Aedes aegypti transmite ainda o vírus da
chikungunya.
Com a quarentena vigente em grande parte do país e com o isolamento social, as pessoas
ficaram mais expostas ao mosquito; então, se faz necessário que sejam mantidos os hábitos
de higiene e que os cuidados em casa com possíveis criadouros sejam redobrados.
Deve-se ficar atento também aos sintomas de cada doença. Dengue e Covid-19 tem alguns
pontos em comum: como febre, fadiga e cansaço. O que se pode diferenciar entre os dois
quadros são os sintomas respiratórios, como a falta de ar, a tosse seca e a coriza, que são
usualmente comuns nos casos da Covid-19.
A combinação das duas doenças pode ser fatal; por isso, seja o promotor da sua própria saúde
e da saúde dos seus familiares. Elimine todo e qualquer recipiente que possa acumular água
parada e se tornar um criadouro do mosquito, higienize todos os ambientes da casa e
mantenha todos os cuidados orientados pelos serviços de saúde. Assim, todos juntos e com o
mesmo propósito superaremos tudo isso e voltaremos a normalidade em breve.
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