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Combater a dengue não é uma tarefa fácil, por isso é necessário a mobilização e a
colaboração de todos para eliminar os focos do mosquito e os riscos de epidemia.
Medidas simples, desde que praticadas todos os dias, geram bons resultados e ajudam
a proteger não só a sua família, mas toda a comunidade.

Senhores Profissionais Corretores de Imóveis, as casas
desocupadas para locação e venda, podem conter vários
criadouros do mosquito da dengue, fiquem alertas e
sigam algumas recomendações importantes:
Vaso sanitário sem uso: devem estar tampados com sacos plásticos ou tampa própria;
Caixas d’água: verificar se esta tampada corretamente e realizar manutenção de limpeza a
cada 6 meses;
Ralos internos: os que são escamoteáveis (sistema abre e fecha) devem estar bem
tampados e os que possuem sistema sifonado colocar um tapete de borracha em cima;
Ralos externos: devem estar desobstruídos e verificar se há alguma condição física que
possa entupi-lo como monte de areias, pedras, terra e etc, e retirar estes;
Piscinas: devem ser tratadas com cloro periodicamente;
Bromélias: devem estar em local coberto e regar apenas a sua base
e não as folhas, se possível substituí-las;
Calhas: verificar se estão entupidas procurando manchas nas
paredes, e se houver árvores próximas providenciar a poda
e realizar limpeza periódica;
Sobras de reformas: recipientes como latas de tintas, potes,
masseiras de cimento, tambores e outros que possam acumular
água devem ser mantidos em local coberto e/ou retira-los;
Terrenos: Manter sempre limpos de matos, lixo e entulhos
de construção.
(Faça parte do Projeto Cidade Limpa é Cidade Saudável – emplaque os terrenos)

Se você tiver febre, com dois ou mais sintomas como: dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores no corpo,
manchas vermelhas pelo corpo ou outros, pode ser dengue.
Procure atendimento médico na Unidade de Saúde mais próxima de sua casa.
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