FIQUE DE OLHO NA

DENGUE
SÃO CAETANO DO SUL

Faça sua parte na
luta contra a dengue

Todos somos grupo de risco

Estamos chegando no período chuvoso, então você já sabe:
é hora de reforçar os cuidados contra a dengue. E como não
existe nenhuma vacina ou remédio, o único jeito de prevenir
a doença é com o combate ao mosquito Aedes aegypti. Para isso,
é fundamental manter o domicílio sempre limpo e atentar ao
acúmulo de água em locais abertos e também fechados, evitando
assim a proliferação de mosquitos.
Em 2020, o Brasil registrou quase

SINTOMAS
Já falamos sobre os cuidados para
evitar a proliferação do mosquito
Aedes aegypti, e agora vamos lembrar
os sintomas da dengue.
Manchinhas pelo corpo

1 milhão de casos e 554 mortes da
doença, segundo Boletim Epidemiológico
do Ministério da Saúde. Por isso, é importante
cada um fazer a sua parte para impedir a proliferação.
Sangramento de mucosas

Febre alta e hepatomegalia

Confira as principais dicas para evitar
o contágio e lembre-se que a sua participação
é fundamental nesse combate!

Tampar os tonéis e caixas d’água

Letargia ou irritabilidade

Vômitos persistentes

Manter calhas sempre limpas
Deixar garrafas e recipientes
com a boca para baixo

Ela pode se manifestar
em quadros graves com

Limpar semanalmente ou preencher
pratos de vasos de plantas com areia
Tampar as lixeiras
Limpar os ralos e colocar tela
Manter lonas para materiais de construção
e piscinas sempre esticadas para não acumular água.

Na maioria
dos casos,
os sintomas
da dengue
duram até

10
dias

hemorragia e choque,
podendo causar morte.
No período de diminuição
ou desaparecimento da
febre, a maioria dos casos
evolui para a recuperação
e cura.

Você sabe diferenciar dengue, chikungunya e zika? Apesar de
possuírem sintomas semelhantes e serem transmitidas por
mosquitos, essas doenças são causadas por vírus diferentes.
Veja algumas diferenças entre elas.

Sintomas

Dengue

Chikungunya

Zyka

Febre

Alta e
de início
imediato

Alta e
de início
imediato

Baixa

Dores nas
articulações

Dores
moderadas

90% dos
casos dores
intensas

Dores
Leves

Manchas
Vermelhas
na pele

Pode estar
presente

Pode estar
presente a
partir do
2o dia

Se manifesta nas
primeiras
24 horas

Coceira

Leve

Leve

De leve
a intensa

Náuseas

Intenso

Leve

Pode estar
presente

Todos contra
o mosquito.
Todos pela vida.

