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A tendência da população é achar que o problema da dengue acaba com o frio. 
O  que  acontece  é  que  com  as  temperaturas  mais  baixas  o  mosquito  se 
desenvolve de maneira mais lenta,  os ovos do mosquito da dengue podem 
sobreviver  até  450  dias  à  espera  de  um  dia  ideal  para  eclodirem,  dessa 
maneira não acaba, apenas diminui, podendo voltar com toda a força no verão. 
Com objetivo de “alertar”  população sobre os riscos da dengue mesmo no 
inverno,  com o “ Apoio da população,  JUNTOS  pretendemos impedir que os 
ovos se tornem mosquitos no verão. Reduzindo  os riscos da doença. Elimine 
os locais propícios para a criação e reprodução do mosquito transmissor da 
dengue, ajude nossa cidade no COMBATE A  DENGUE.

                    

                   Prevenção



Medidas simples, desde que feitas todos os dias, 
geram bons resultados. Além de proteger a sua 

família, você pode ajudar a sua comunidade. A hora 
de agir é agora!

1. Jogar no lixo todo objeto que possa acumular água tais como: 
embalagens usadas, potes, latas, copos, garrafas vazias e etc.

2. Colocar o lixo em sacos plásticos e manter a lixeira sempre bem 
fechada. 

3. Manter o saco de lixo bem fechado e fora do alcance dos 
animais até o recolhimento pelo serviço de limpeza urbana

4. Não jogue lixo em terrenos baldios.
5. Manter a caixa d’água tampadas, cisternas, tonéis, baldes, 

barris usados para coleta de água das chuvas completamente 
vedadas e  com telas para impedir que vire criadouro do 
mosquito.

6. Lavar semanalmente por dentro, com escova e sabão, depósitos 
utilizados para armazenar água, 

7.  Não deixe água acumulada sobre a laje.
8. Remover folhas e galhos e tudo que possa impedir a água de 

correr pelas calhas.
9. Encher de areia grossa até a borda os pratinhos dos vasos de 

planta.
10. Se você não colocou areia e acumulou água no pratinho de 

planta, lavá-lo com escova, água e sabão. Fazer isso uma vez 
por semana.

11. Se você tiver vasos de plantas aquáticas, trocar a água e lavar o 
vaso principalmente por dentro com escova, água e sabão pelo 
menos uma vez por semana.

DENGUE...  O  MAL  PODE  ESTAR  AO  SEU 
LADO!

Mantenha  seu  quintal  l impo  e  fiscalize 
seus vizinhos. DENGUE MATA!

PARA  INFORMAÇÕES  E  RECLAMAÇÕES 
DISQUE  3568-1811-   ramal  213  -  Setor  de 
Endemias 

Informações: Sidneia Zancanaro - Coord. de Endemias


