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 As doenças transmitidas por vetores aumentam 

no verão, alerta Ministério da Saúde  

Devido o aumento de chuvas no   

período do verão, aumentam      

também o risco de epidemia das  

doenças transmitidas pelo  mosquito 

Aedes Aegypti. Além da dengue,   

este vetor é responsável por trans-

mitir a Zika e a febre Chikungunya.  

O Ministério da 

P r e v i d ê n c i a      

Social alertou  

que, em 2015, 

houve um cresci-

mento de 109% 

nos casos de brasileiros afastados do  

trabalho por dengue em compara-

ção com 2014, por isso todo cuidado 

é pouco.   

A prevenção deve acontecer 

em todos os lugares, inclusive 

nos locais de trabalho, já que 

as pessoas passam a maior  

parte do dia nesses ambientes.   

As empresas devem motivar seus 

trabalhadores a serem agentes no 

combate a dengue. Todos devem 

prestar atenção em locais e objetos 

que podem acumular água. 
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A prevenção é a melhor solução! 
A melhor forma de se evitar as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti é      

combater os focos de acúmulo de água, que são locais propícios para a criação do         

mosquito transmissor. Para isso, é importante prestar atenção em locais que geralmente 

acumulam água, como latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, 

pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d´água, calhas,         

tambores, latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros. 

Dicas para combater o mosquito e os focos de larvas  

Geralmente os sintomas da dengue clássica se manifestam a partir do 3° dia depois da    

picada do mosquito. 

* Febre alta com início súbito. 

* Forte dor de cabeça e sensação de cansaço. 

* Dor atrás dos olhos, que piora com o movimento dos mesmos. 

* Perda do paladar e apetite. Náuseas e vômitos.  

* Manchas vermelhas e erupções na pele , principalmente no tórax e membros superiores. 

Sinais e sintomas 

Construir um ambiente saudável e livre da ameaça é trabalho de todos nós!!!  


