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ALGUNS CUIDADOS PODEM COMB ATER ESSE MAL

| O QUE É A DENGUE?

Uma doença causada por um vírus transmitido através
da picada da fêmea do mosquito Aedes Aegypti.   
A temporada de chuvas e as altas temperaturas 
(chegada do verão) favorecem a reprodução mais 
rápida e contribuem para o aumento do número 
de mosquitos.

| COMO SE DÁ A TRANSMISSÃO?

A fêmea deposita seus ovos em locais com acúmulo de
água parada originando as larvas, que em uma semana 
transformam-se em mosquitos adultos.

 

| COMO SURGEM E QUAIS SÃO OS SINTOMAS DA 
DENGUE?

Geralmente de 3 a 5 dias após a picada: febre alta, dor
de cabeça , dor atrás dos olhos, perda de apetite 
e do paladar, manchas e erupções na pele, náuseas, 
vômitos, tonturas, cansaço, moleza e dores no corpo, 
nos ossos e nas articulações. IMPORTANTE - ficar 
atento aos sintomas anteriormente apresentadas 
como: dores abdominais fortes e contínuas, vômitos 
persistentes, pele pálida, fria e úmida, sede excessiva, 
sonolência, agitação, confusão mental, dificuldade 
de respirar, perda de consciência e manchas 
vermelhas na pele. Podem também ocorrer 
hemorragias pelo nariz, boca e gengivas.
 

| TRATAMENTO

Reposição de líquidos, repouso e alívio da febre. Não 
use medicamentos que contenham ácido salicílico. 
Percebendo sintomas que possam ser da doença, 
procure imediatamente um médico.

| QUAL A MELHOR FORMA PARA COMBATER A 
DENGUE?

PREVENÇÃO 

A prevenção é a melhor forma de se evitar a doença
e isso se dá eliminando os focos de acúmulo 
de água, locais propícios para criação do mosquito 
transmissor.

DÊ A SUA CONTRIBUIÇÃO:

ELIMINE

TAMPE E 
VEDE BEM

REMOVA

TRATE

MOBILIZE

EVITE

PARA PROTEGER VOCÊ E SUA FAMÍLIA, ENTENDA UM 

POUCO MAIS SOBRE A DOENÇA, AS FORMAS DE 

TRANSMISSÃO E PREVENÇÃO, SINAIS E SINTOMAS 

E OS CUIDADOS ESPECIAIS.

Acúmulo de água parada em latas, 
pneus, embalagens, copos plásticos, 
tampinhas de refrigerantes,  pneus 
velhos, vasinhos de plantas, jarros de 
flores, garrafas, sacos plásticos, entre 
outros.

Caixas d' água, tambores, lixeiras, entre 
outros.

Água da chuva acumulada na laje e 
tudo que possa impedir a água de escoar 
pelas calhas.

A água da piscina com cloro e 
l impe-a semanalmente;

Mantenha tampado e dê descarga pelo 
menos uma vez por semana os vasos 
sanitários pouco usados;

Esfregue com escova e sabão os 
reservatórios de água dos animais de 
estimação e

Coloque areia até na borda dos vasos de 
planta.

Sua família, seus amigos, seu bairro, sua 
escola, sua empresa, sua comunidade 
para exterminar áreas de criadouros de 
mosquitos da dengue – máquinas e 
carros abandonados, terrenos baldios, 
cemitérios e telhados alagados entre 
outros. 

A picada do mosquito aplicando repelente 
pelo corpo, usando telas em janelas, 
colocando mosqueteiros para cobrir as 
camas e outros locais de repouso como: 
cercados e carrinhos de crianças.
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