O mosquito  é o transmissor de algumas
espécies de vírus que causam preocupantes doenças. A mais
conhecida delas é a dengue, que todos os anos atinge
milhares de pessoas no Brasil.
Além da dengue, o mesmo mosquito pode transmitir
chikungunya, zika e febre amarela.
Para eliminar essas doenças, é preciso acabar com o
mosquito. Para isso, é necessário eliminar a água parada nos
locais onde a fêmea do mosquito deposita seus ovos. Uma
vez que estejam em contato com a água, os ovos do
 evoluem até se tornarem mosquitos adultos.
Durante o outono e o inverno, o surto de dengue não é
comum. Entretanto, a doença é uma ameaça o ano inteiro e
qualquer descuido pode significa uma epidemia quando as
temperaturas voltarem a subir.

TODOS CONTRA
O MOSQUITO!
O Ministério Público de Santa Catarina trabalha em
favor da saúde pública.
Caso seus direitos não estejam sendo respeitados,
procure a Promotoria de Justiça mais próxima.
O MPSC reuniu importantes informacões para a
prevenção e o combate à dengue à zika e à
chikungunya.

Por isso, a vigilância não pode parar. Quando todos se
conscientizarem, será o fim do  Será o fim da
picada!

Setor de Atendimento ao Cidadão

OBSERVE O AMBIENTE EM QUE VOCÊ VIVE!
ELIMINAR OS CRIADOUROS DO MOSQUITO É A
MELHOR ESTRATÉGIA PARA EVITAR DOENÇAS.

(48) 3330-2570
Ouvidoria
(48) 3229-9306

PARA A DENGUE PARTIR,
O FOCO É PREVENIR

VOCÊ SABIA?

PRINCIPAIS SINAIS E SINTOMAS

MEDIDAS PREVENTIVAS

DENGUE

FEBRE ALTA
DOR ATRÁS DOS OLHOS

Associar a dengue o as demais doenças ao verão
é um equívoco. O frio diminui a proliferação do
mosquito, mas esse período tem que ser visto como
uma oportunidade de estar à frente no combate ao


O mosquito  transmite, além da
dengue, outras três graves doenças: zika,
chikungunya e febre amarela.

Só as fêmeas picam as pessoas. Elas precisam
de sangue para amadurecer os ovos, que viram
larvas e, posteriormente, novos mosquitos. Só
para se ter uma ideia, a cada desova, mais de 100
ovinhos são gerados.

Eliminar os potenciais criadouros
do mosquito é a principal medida
contra as quatro doenças.

DOR MUSCULAR INTENSA

Mantenha a caixa d’água sempre fechada. Não
deixe acumular água da chuva sobre a laje.
Complete com areia, até a borda, os pratinhos
dos vasos de plantas. Se você não colocou
areia e notou acúmulo de águas nos pratinhos,
lave-os uma vez por semana.
Limpe os pneus, cubra-os e armazene-os em um
espaço fechado. Isso deve ser verificado
semanalmente.
Armazene o lixo em sacos plásticos e mantenha
a lixeira bem fechada, longe de animais. Não
jogue lixo em terrenos baldios. Espere o
recolhimento pelo serviço de
limpeza urbana.
Certifique-se de que as calhas que recolhem
àgua da chuva estejam desentupidas.

Lave pelo menos uma vez por semana os
potes de água e comida dos animais.

Coloque uma tela fina sobre os ralos para impedir o acesso do mosquito à água.

CHIKUNGUNYA

FEBRE ALTA
DOR INTENSA NAS ARTICULAÇÕES
QUE PODE CAUSAR LIMITAÇÃO
DOS MOVIMENTOS

ZIKA

FEBRE BAIXA
MANCHAS VERMELHAS PELO CORPO
COM COCEIRA
DOR MUSCULAR INTENSA

FEBRE AMARELA

FEBRE ALTA E TONTURAS
SENSIBILIDADE À LUZ
PERDA DE APETITE, NÁUSEAS E VÔMITO
DOR MUSCULAR, PRINCIPALMENTE
NAS COSTAS E NOS JOELHOS
QUEM APRESENTAR ESSES SINAIS E SINTOMAS
DEVE TOMAR MUITA ÁGUA, NÃO SE AUTOMEDICAR E
PROCURAR UMA UNIDADE DE SAÚDE.

