PRINCIPAIS SINTOMAS:
DENGUE

CHIKUNGUNYA

Febre alta (geralmente dura
de 2 a 7 dias), dor de cabeça, dores
no corpo, prostração, fraqueza,
dor atrás dos olhos, manchas
vermelhas no corpo. Nos casos
graves, o doente também pode ter
sangramentos (nariz, gengivas), dor
abdominal, vômitos persistentes.
A dengue pode matar.

Febre alta, dor/inchaço nas
articulações (mais frequente nas
mãos, tornozelos e joelhos),
dor de cabeça, dores musculares,
manchas vermelhas. As dores
nas articulações podem persistir
por período superior a 3 meses,
comprometendo a qualidade de
vida e condições para o trabalho.

ZIKA
Os pacientes apresentam um quadro alérgico com sintomas parecidos com
a dengue e chikungunya: febre, dores e manchas no corpo. Quem é infectado
pelo zika vírus também pode apresentar diarreia e sinais de conjuntivite.
Existem casos de microcefalia associados a gestantes que tiveram contato
com o vírus.
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A PREVENÇÃO É UMA SÓ: NÃO DEIXE ÁGUA PARADA.
RESERVE PARTE DO SEU TEMPO DURANTE A SEMANA PARA
ELIMINAR TODOS OS POSSÍVEIS CRIADOUROS DO MOSQUITO.
LEIA E MARQUE COM UM X. FAÇA SUA PARTE E DEIXE SUA CASA PROTEGIDA DO MOSQUITO.

Pratinhos de vasos de plantas: retire-os.
Latinhas, embalagens plásticas e de vidro, material descartável
em geral: coloque tudo em um saco plástico. Feche bem. Mantenha
a lixeira tampada. Sempre ponha o lixo para recolhimento do serviço
de limpeza urbana.
Caixa d’água, cisterna e poço: mantenha-os sempre bem fechados, sem
deixar frestas.
Calha: confira sempre se ela está entupida, remova folhas e tudo que
possa impedir o escoamento da água.
Pneus: entregue-os ao serviço de limpeza urbana. Caso precise deles,
mantenha-os secos e guardados em local coberto.
Piscina: trate a água com cloro e limpe uma vez por semana.
Vaso sanitário: deixe a tampa sempre fechada. Em banheiro sem uso,
dê descarga uma vez por semana.
Quintal: mantenha o seu quintal sempre limpo e livre de qualquer
material que possa se tornar um foco da dengue (sacos plásticos, tampas
de garrafas, cascas de ovos e embalagens em geral).
Bandeja externa de geladeira e ar-condicionado: retire sempre a água.
Lave-a com água e sabão.
Garrafas PET e de vidro: se não for usá-las, coloque-as em um
saco plástico para recolhimento da limpeza urbana. Se for utilizá-las,
mantenhas-as em local coberto, secas e sempre de boca para baixo.
Material em uso que possa acumular água: seque tudo e guarde
em local coberto.

VERIFIQUE SE CADA LOCAL INDICADO ABAIXO ESTÁ LIVRE DOS OVOS DO MOSQUITO.
SUA ATITUDE FAZ TODA A DIFERENÇA! MARQUE PARA AUXILIAR O SEU CONTROLE.

