
NÃO DEIXE
A DENGUE
PEGAR VOCÊ DE 

SURPRESA

Fique atento aos
sintomas da dengue
e, na dúvida,
procure um médico.
Dengue é coisa séria. Os sintomas são dor de cabeça, nos 
músculos, nas juntas, nos olhos, além de febre alta e manchas 
vermelhas pelo corpo.

Ao menor sinal, procure atendimento médico. Sua saúde é 
mais importante que tudo.

Hidrate-se: beba água! Beba saúde!

Mais informações, acesse  
www.rio.rj.gov.br/web/smsdc ou ligue
para o Disque Rio pelo telefone 1746.

somos todos parceiros 
na prevenção da dengue.
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e mais:
•  Bromélias Plantas como as bromélias, por exemplo, 

acumulam água. Fique de olho nelas e na hora de 
regar troque toda a água.

•  Vasos sanitários Mantenha a tampa sempre 
fechada. Em banheiros pouco utilizados, dê a 
descarga uma vez por semana.

•  Lagos Mantenha sempre limpos os lagos decorativos. 
Crie peixes que se alimentem de larvas ou mantenha 
a água sempre com cloro.

•  CaCos de Vidro no muro Quebre ou coloque 
areia em todos aqueles que podem acumular água.

•  Canteiros de obra Uma vez por semana, 
esvazie e lave os tambores que contenham água 
da construção e seque o poço dos elevadores. 
Amasse, fure ou remova da construção latas e 
latões.

BeBedouros

Se você tem animais
domésticos, lave os 
bebedouros em água
corrente com bucha
e sabão, pelo menos,
uma vez por semana.

piscinas

Trate a água
com cloro.
Limpe uma vez 
por semana e 
mantenha
coberta se não 
estiver em uso.

ralos

Verifique
se não há
entupimentos
e mantenha-os 
telados.

pratinhos de vasos
de plantas ou xaxins
Evite o uso dos pratinhos. Se 
não for possível, escorra a água 
e coloque areia até a borda.

laJes
Não deixe acumular
a água da chuva.

depósitos de água
Lave as paredes internas
com bucha e sabão.

Caixas d’água, 
cisternas e poços
Mantenha sempre bem
tampados.

lixeiras
Mantenha as lixeiras sempre 
fechadas e quando jogar 
fora o lixo feche bem o saco 
pástico.

geladeiras
Lave sempre com água
e sabão a bandeja externa.

calhas
Verifique se existe algum
entupimento ou desnível.

garraFas
Muitos objetos que usamos
acumulam água. Garrafas,
tampinhas, copos descartáveis, 
até casca de ovo são alguns 
deles. Coloque tudo num saco 
plástico e feche bem antes 
de jogar fora. Se guardar 
garrafas, deixe-as sempre  
de cabeça para baixo.

pneus velhos
Caso precise guardar,
mantenha em local coberto.  
Se não for utilizar, entregue 
ao serviço de limpeza urbana.

entulho e lixo
Não deixe acumular.
Mantenha o quintal
sempre limpo.

vasos e Baldes
Se não estiverem em uso, 
guarde de cabeça para baixo.

a prefeitura está trabaLhando,
mas tem coisas que só você pode Fazer.
É só lembrar que onde tem água parada pode ter foco do mosquito da Dengue, e ficar sempre atento para não  
deixar a água acumular em qualquer ponto da sua casa. Dedique alguns minutos todos os dias para conferir os vasos, as calhas,  
a bandeja da geladeira, os recipientes onde a água pode estar se acumulando e se transformando num criadouro do mosquito. Somos todos 
parceiros na prevenção da Dengue. Você pode ajudar a evitar a doença com atitudes simples. Aqui, você tem informações importantes para 
ajudar a acabar com a Dengue. Veja como:
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