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Dengue é uma doença 
infecciosa febril aguda 
que pode apresentar de 
f o r m a  b e n i g m a  o u 
grave transmitida atra-
vés da picada do mos-
quito Aedes aegypit. 

A p ó s  d o i s  a n o s  e m 
queda, a estimativa de casos de dengue voltou a crescer no 
país, em 2018, segundo divulgação feita pelo Ministério da 
Saude. Em Minas Gerais, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-
MG) divulgou esta sema um boletim epidemiológico de 
monitoramento de dengue, as ações de controle têm sido 
feitas durante todo o ano pela SES-MG, justamente para que, 
no período de sazonalidade das doenças, elas possam ser 
melhor controladas.

Um boletim epidemiológico divulgado em janeiro de 2019, 
pela Secretaria de Estado da Saúde, acende o alerta para os 
casos de dengue neste início de 2019 em Minas Gerais. 
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Ÿ Febre Alta;
Ÿ Náuseas e Vômito;
Ÿ Dor de Cabeça;
Ÿ Manchas Vermelhas no 

Corpo;
Ÿ Mal Estar e Cansaço 

Extremo.

a ameaça continua!
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PRINCIPAIS 
SINTOMAS

Qualidade, Saúde e Segurança e Meio Ambiente - QSSMA

Anos

Em apenas 14 dias foram 
registradas no Estado três 
mortes por casos de 
suspeita da doença e 
contabilizados 1.571 casos 
prováveis da doença, que 
englobam as confirmações e 
investigações. Em 2018 
foram registrados em todo o 
mês de janeiro 2.041 casos. 
Nas últimas quatro semanas, 
cinco municípios 
apresentaram índices 
preocupantes em relação à 
proliferação do mosquito. 

Ÿ Eliminar todos os focos de 
água parada;

Ÿ Use repelente;
Ÿ Use mosquiteiro, proteja 

suas janelas e portas com 
telas;

Ÿ Não deixe lixo acumulado, 
pois, o mosquito adora 
colocar ovos em locais 
úmidos. 

Para solicitar a vistoria de 
imóveis que ofereçam risco à 

comunidade, a população 
deve entrar em contato pelo 

telefone 156

DENGUE, MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO

Denúncias e reclamações 


