
Departamento de Saúde Coletiva 
Divisão de Vigilância Ambiental 

Seção de Ações do Meio Ambiente 

(14) 3103-8050 

 

 

Material produzido e elaborado pela equipe técnica do Departamento de Saúde Coletiva / Divisão de Vigilância Ambiental 

Imagens extraídas da rede mundial de computadores 

Verifique sua casa  
semanalmente! 

Calhas 

Pratos de vasos 

Ralos 

Caixas d’água 

Pneus Garrafas 

Bromélias 

Vasos sanitários sem uso 

Piscinas 

Bandejas de degelo de geladeiras 

Principais locais onde são  
encontradas larvas de Aedes 



Dengue é uma doença infecciosa aguda, causada por 
vírus e transmitida de uma pessoa a outra pela picada 
de fêmeas de mosquitos do gênero Aedes infectadas. 

A transmissão ocorre apenas através da picada da 
fêmea do mosquito pois precisam de sangue para 
maturar seus ovos. Ao picar uma pessoa que esteja 
infectada,  ela ingere o vírus juntamente com o san-
gue. Após alguns dias, essa mesma fêmea já está 
pronta para transmitir esse vírus para outra pessoa. 

A Dengue Clássica (forma da doença de evolução 
benigna) geralmente apresenta-se com FEBRE, 
DOR DE CABEÇA, DOR NO FUNDO DOS OLHOS, 
MANCHAS AVERMELHADAS PELO CORPO, ALÉM 
DE DOR NOS MÚSCULOS E NAS JUNTAS. As for-
mas mais graves da dengue podem gerar complica-
ções, sequelas e até a morte. 

O que é? 

Como é a transmissão? 

Quais são os sintomas? 

Não existe medicamento específico para tratar a 
dengue e nem vacina. 

A maneira mais eficaz de se evitar a dengue é impe-
dindo que o mosquito transmissor consiga se repro-
duzir. 

Os mosquitos do gênero 
Aedes (Aedes albopictus 
e Aedes aegypti), são 
pretos, menores que um 
pernilongo comum e a-
presentam manchas 
brancas por todo o corpo. 

Possuem hábito diurno e se utilizam de recipientes 
com água limpa e parada para colocar seus ovos, on-
de se desenvolvem suas larvas e pupas. 

A eliminação desses recipientes é a maneira mais efi-
caz de evitar sua reprodução. 

 

Existe tratamento? 

Como evitar? 


