
OUTROS CUIDADOS QUE VOCÊ DEVE TOMAR 
PARA A DENGUE NÃO TE PEGAR:

1.  Não acumule materiais descartáveis desnecessários e sem uso. Se forem 
destinados à reciclagem, guarde-os sempre em local coberto e abrigados 
da chuva.

2.  Trate adequadamente a piscina com cloro. Se ela não estiver em uso, 
esvazie-a completamente, não deixando poças d’água. Se tiver lagos, 
cascatas ou espelhos d’água, mantenha-os limpos ou crie peixes que se 
alimentem de larvas.

3.  Entregue pneus velhos ao serviço de limpeza urbana. Caso precise deles, 
guarde-os, sem água, em locais cobertos.

4.  Verifique se todos os ralos da casa não estão entupidos. Limpe-os 
pelo menos uma vez por semana e, se não os estiver usando, deixe-os 
fechados.

5. Guarde as garrafas, baldes ou latas vazias de cabeça para baixo.

6.  Lave com escova e sabão as vasilhas de água e de comida de seus animais 
pelo menos uma vez por semana.

7.  Retire a água da bandeja externa da geladeira pelo menos uma vez por 
semana. Lave a bandeja com sabão.

8.  Não deixe acumular água na parte debaixo das torneiras de bebedouros 
e filtros de água.

Procure logo um serviço de 
saúde em caso dos seguintes 
sintomas: febre com dor de 
cabeça e dor no corpo.
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SAIBA COMO SE PROTEGER CONTRA A DENGUE.

LIXO

PLANTAS E JARDINS

CAIXAS D’ÁGUA, 
CALHAS E LAJES

TONÉIS E DEPÓSITOS 
DE ÁGUA

•  Coloque o lixo em sacos 
plásticos e mantenha 
a lixeira bem fechada. 
Não jogue lixo em 
terrenos baldios.

•  Mantenha o saco de lixo 
bem fechado e fora do 
alcance de animais até o 
recolhimento pelo serviço 
de limpeza urbana.

•  Encha de areia até a 
borda os pratinhos dos 
vasos de planta.

•  Se você não colocou 
areia e acumulou água 
no pratinho da planta, 
lave-o com escova, água 
e sabão. Faça isso uma 
vez por semana.

•   Não deixe a água 
da chuva acumulada 
sobre a laje.

•  Remova folhas, galhos 
e tudo que possa 
impedir a água de 
correr pelas calhas.

•  Mantenha a caixa 
d’água sempre 
fechada com tampa 
adequada.

•  Mantenha bem 
tampados tonéis 
e barris d’água.

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

•  Jogue no lixo todo objeto 
que possa acumular água, 
como embalagens usadas, 
potes, latas, copos, garrafas 
vazias etc.

•  Lave principalmente por 
dentro com escova e sabão 
os utensílios usados para 
guardar água em casa, 
como jarras, garrafas, 
potes, baldes etc.

•  Lave semanalmente 
por dentro com escova 
e sabão os tanques 
utilizados para 
armazenar água.
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