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A chegada do verão aumenta o volume das chuvas e acaba 
criando um cenário perfeito para a proliferação do mosquito 
causador da Dengue, o Aedes Aegypti. Por isso, é essencial 
aumentar os cuidados nessa época do ano. Afinal, a prevenção 
continua sendo o melhor remédio. É importante não deixar 
água parada, fechar bem caixas d'água, poços e qualquer 
outro depósito de água. 

Além dessas recomendações, é importante:  

* Trocar a água dos pratos de plantas por areia; 

* Limpar bem calhas, lajes e quintais;  

* Manter ralos fechados;  

* Trocar regularmente a água dos animais de estimação e lavar 
o recipiente com uma bucha ou escova;  

* Guardar as garrafas de cabeça para baixo;  

* Guardar os pneus velhos sem água em um local coberto, 
abrigado da chuva ou entregá-los ao serviço de limpeza 
urbana;  

* Colocar o lixo em sacos plásticos e manter a lixeira bem 
fechada;  

Você também pode usar repelente e mosqueteiro para proteger 
melhor sua família. A dengue pode apresentar vários sintomas 
e variar entre a clássica e a hemorrágica.  

Sintomas da dengue clássica  

* Febre alta com início súbito  
* Dor de cabeça forte 



* Dor atrás dos olhos, que piora com o movimento dos 
mesmos 
* Perda do paladar e apetite 
* Manchas e erupções na pele, semelhantes ao sarampo, 
principalmente nos membros superiores 
* Náuseas e vômitos  
* Tontura 
* Extremo cansaço  
* Moleza no corpo  
* Dores nos ossos e articulações 

Sintomas da dengue hemorrágica  

Os mesmos sinais da dengue comum, porém, quando acaba a 
febre surgem os seguintes sinais de alerta: 

* Dores abdominais fortes 
* Pele pálida, fria e úmida 
* Sangramento pelo nariz, boca e gengiva 
* Manchas vermelhas na pele  
* Agitação e confusão mental  
* Sede excessiva e boca seca  
* Dificuldade respiratória  
* Perda de consciência  

Ao menor sinal procure imediatamente atendimento médico e 
não se automedique, pois medicamentos à base de ácido 
salicílico e anti-inflamatórios podem aumentar o risco de 
hemorragias. 


