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COMO COMBATER
OS FOCOS DE DENGUE

O mosquito da dengue é mesmo um 
folgado: não pode ver um pouquinho 
de água parada que já vai se sentindo 
em casa. Por isso, não dê chance 
para ele se instalar.

O Aedes aegypti é transmissor da 
dengue, zika, chikungunya e até febre 
amarela. Doenças que desabilitam 
quem é infectado, exigem tempo, 
descanso e muito cuidado na 
recuperação e, em casos graves, 
podem levar à morte.

Apesar dos casos serem mais 
frequentes na época das chuvas e do 
calor, o seu combate não pode ser 
sazonal: é preciso ficar atento o ano 
todo, pois o mosquito se desenvolve 
muito mais rápido do que a gente 
imagina.

Para evitar focos na sua casa, fique 
atento a tudo que possa acumular 
água, como objetos que ficam ao 
relento, vasos de flores, ralos, calhas. 
lixeiras e caixas d´água. E sempre 
colabore com os agentes da 
Prefeitura que forem verificar o seu 
imóvel.

Mantenha a caixa 
d’água bem

fechada

Encha 
os pratinhos 

dos vasos 
com areia

Guarde garrafas
de boca para 

baixo

Lave vasilhas
dos animais 
com água e 

sabão

Não deixe
pneus e sucatas 

no quintal

Coloque o lixo
em sacos plásticos

e matenha a 
lixeira bem 

fechada

Não deixe 
acumular água
em tambores,
baldes, lonas

e lajes

Limpe ralos
e calhas com
frequência

Não jogue lixo 
em terrenos 

baldios

DENGUE
Febre alta, dor no corpo e 
atrás dos olhos, fraqueza e 
vômitos.

CHIKUNGUNYA
Dores e inchaços nas 
articulações dos pés, mãos, 
tornozelos e pulsos.

ZIKA
Manchas vermelhas na pele, 
coceira, febre leve, dores 
musculares ou nas 
articulações.

Tratamento:

Procurar atendimento 
médico aos primeiros 
sintomas.
Beber muita água
Repousar
Usar a medicação 
indicada
Tratar os sintomas até o 
fim do ciclo da doença
Não tomar remédio a base 
de ácido-acetil-salicílico 
(AAS)

E não esqueça: 
caso apresente algum sintoma, 
procure ajuda imediatamente.

 SINTOMAS E 
TRATAMENTOS

Principais sintomas:

1.

2.

5.

3.
4.

6.


