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Cuide de nós !

Esta Semana simboliza a

Semana Estadual
de Prevenção da
Leishmaniose
Visceral
De 10

a 15 de agosto

necessidade de
conscientização da sociedade
para o grave problema da
Leishmaniose Visceral humana e
canina.

Neste ano, a ação

de 2020

deverá ser

realizada em modalidades
individuais a partir da sua
própria casa, realizando
manejo ambiental e mutirão de

TODOS OS SERVIÇOS DE

limpeza no seu quintal,

SAÚDE, INSTITUIÇÕES,

podando as árvores e folhagens

LIDERES E PESSSOAS DE

dos jardins, limpando o abrigo

TODAS AS CIDADES !

dos animais de estimação e
cuidando da saúde deles.

MOBILIZEM SUA REGIÃO
PARA ALERTAR SOBRE OS
RISCOS DA LEISHMANIOSE
VISCERAL.

Conhecer como se desenvolve a
doença no homem e nos
animais, também

é importante

para a prevenção.

Todas as atividades podem
ser feitas a partir da sua própria
casa!
Lembre-se: Projeta sua familia

e cuide de nós !

VAMOS DEIXAR O "MOSQUITO PALHA" BEM LONGE DE NOSSAS CASAS
COSTUMA PICAR O HOMEM E OS ANIMAIS AO ENTARDECER E À NOITE

Locais

úmidos

matéria

e

sombreados

orgânica

ambiente
reproduzir,

em

propício
por

decomposição

para

isso

é

que

o

"mosquito

importante

acumulam
criam
palha"

manter

o
se

uma

rotina básica de limpeza nos quintais.

Não acumulem lixo em casa, nem jogue em terrenos baldios. Cobre
dos governos locais o controle da vegetação das ruas, parques e
jardins

da

cidade.

Cobre

também

o

tratamento

adequado

de

esgotos e saneamento.

Cada um deve fazer a sua parte para manter a cidade livre
dos riscos da Leishmaniose Visceral.
Crescimento das unhas
Emagrecimento
& queda de pelo

O DIAGNÓSTICO E O
TRATAMENTO PRECOCES
SALVAM VIDAS

CUIDADO !
FALTA DE APETIT

FEBRE

BARRIGA INCHADA

PERDA DE PESO

CANSAÇO, FRAQUEZA DESÂNIMO
Seu cachorro pode estar estar com

Leishmaniose Visceral
Canina
EM CASO DE SUSPEITA
PROCURE A EQUIPE
MUNICIPAL DE SAUDE

FALTA DE APETITE

CANSAÇO E FRAQUEZA

Leishmaniose Visceral Humana
Em caso de suspeita, procure a
Unidade de Saúde mais próxima

