
Se o mosquito 
da dengue pode 
matar, ele não 
pode nascer.

Você sabia que o mosquito da dengue demora, em média, 7 dias para nascer?

Além disso, ele está mais forte e também transmite duas doenças; a zika, uma doença ainda 

mais perigosa para as grávidas, pois pode causar microcefalia em bebês, e a chikungunya. 

Bem, você já tem bons motivos para chamar a família e os vizinhos para combater a dengue.
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saude.gov.br/combatadengue 

É o Brasil cuidando 
de sua gente.

VAMOS FAZER UMA FAXINA 
E INTERROMPER O CICLO 
DO MOSQUITO.

CONHEÇA OS 
SINTOMAS DA DENGUE, 
CHIKUNGUNYA E ZIKA.

GESTANTE, 
PROTEJA-SE.

Tampe 
os tonéis 
e caixas- 
d’água.

Potes de água para animais

Floreiras em varandas

Piscinas e hidromassagem abandonadas

Áreas de uso comum, como 
churrasqueiras, plays e pequenos jardins

Reservatório de água para pássaros em 
jardim de área comum ou em janelas

Instalações de salão de festas que são 
pouco usados, como banheiros e copa

Bandeja externa de geladeira

Dependência de empregada pouco 
utilizada pode acumular água parada

Atrás da máquina de lavar roupa

Hortas e vasos nas janelas e sacadas

Aparador de água de filtros de parede

Lava–pés de piscinas pouco utilizados

Plantas em jardins

E atenção ao acúmulo de água

Dengue

Chikungunya

Zika

Use meias, calças e blusas de 

manga comprida, use repelente 

apropriado, mantenha portas 

e janelas fechadas ou com telas 

antimosquito.

SE VOCÊ ESTÁ GRÁVIDA, 

PROTEJA-SE E FAÇA O 

PRÉ-NATAL. SE QUER 

ENGRAVIDAR, CONVERSE 

COM SEU MÉDICO.

Se sentir algum desses sintomas, 

beba bastante água e procure 

uma unidade de saúde. Se mesmo 

depois do atendimento continuar 

com dor forte na barriga e vômito, 

volte imediatamente a uma unidade 

de saúde do SUS. Pode ser a forma 

grave das doenças.

Febre alta de início imediato, 
acompanhada de dor de cabeça, dores 
no corpo e nas articulações. 

A pessoa infectada também pode sentir 
fraqueza e dor atrás dos olhos, e ter 
manchas e erupções na pele. Náuseas e 
vômitos são comuns.

Febre alta que começa imediatamente, 
dores intensas nas articulações dos pés 
e mãos – dedos, tornozelos e pulsos. 

Pode ocorrer ainda dor de cabeça, 
dores nos músculos e manchas 
vermelhas na pele. 

Não é possível ter chikungunya mais de 
uma vez! Depois de infectada, a pessoa 
fica imune pelo resto da vida.

Manchas vermelhas pelo corpo, 
febre baixa, coceira leve a intensa 
e vermelhidão nos olhos.

Mantenha 
as calhas 
sempre 
limpas.

Deixe 
garrafas 
sempre 
viradas.

Mantenha 
a lixeira 
bem 
fechada.

Coloque 
areia nos 
vasinhos 
de plantas.

Retire 
água de 
pneus.
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