SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DIRETORIA DE PROMOÇÃO E
PREVENÇÃO EM SAÚDE
NÃO SE DEIXE ENGANAR.
O MOSQUITO DA DENGUE PODE ESTAR AO SEU
LADO.
AJUDE A ACABAR COM O FOCO DO MOSQUITO
NO SEU BAIRRO
Nº de Casos de Dengue por Bairro no ano de 2007
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O nº de casos confirmados de Dengue tem aumentado em nosso
município. No ano de 2007 ocorreram 232 casos. No ano de 2006
ocorreram 216 casos e em 2005 ocorreram 18 casos confirmados de
Dengue. Todo ano se faz uma nova campanha para acabar com a Dengue.
Como não há remédio nem vacina para combatê-la, é preciso sempre
impedir que o mosquito da Dengue se multiplique nos lugares que
acumulam água limpa e parada. E por mais que você cuide da sua casa,
não se engane: o foco do mosquito pode estar pertinho de você.
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Fique atento aos lugares que podem acumular água
parada na sua casa ou quintal:
*Pratos de vasos de plantas, pneus, calhas, ralos, latas, garrafas,

vasilhas de água para animais e plantas aquáticas;
*Limpe sempre as piscinas;
*Deixe as latas de lixo, caixas d’água, tonéis e barris sempre cobertos;
*Junte os descartáveis em sacolas plásticas, coloque-os na lata de lixo e,
em seguida, cubra a lata.

Os sintomas da Dengue
*Febre repentina e alta que dura cerca de 7 dias;
*Dor de cabeça, cansaço, náusea e vômitos;
*Dores fortes nas juntas, nos músculos e nos olhos;
*Manchas vermelhas no corpo.

Aparecendo um desses sintomas, procure imediatamente
a Unidade de Saúde mais próxima.
Não tome medicamentos sem orientação médica.
Em caso de suspeita de Dengue, não use medicamentos a base de
ácido acetil salicílico (AAS, aspirina)

Abra as portas da sua casa para o Agente de Saúde.
A Prefeitura Municipal é responsável por formar profissionais
capacitados para visitarem casas, apartamentos, empresas, ruas e
terrenos baldios, com o objetivo de ajudar a população no controle dos
focos da Dengue.

FAÇA A SUA PARTE E AJUDE A
COMBATER OS FOCOS DE DENGUE NA
SUA CASA, NO SEU TRABALHO E NO SEU
BAIRRO. ISSO TAMBÉM É UM GESTO DE
CIDADANIA

