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PERÍODO DAS FÉRIAS EM MAIO: 

 de 10/05 a 08/06/2010 

ALEMOA 

WANDA ROSA 

VILA SÃO JORGE 

ISABEL CRISTINA 

JD RADIO CLUBE 

ROSEANE 

VALONGO 

EDENILCE 

AGENTES DE FÉRIAS EM MAIO: Documentos necessários para receber 

as férias: Exame Médico Periódico,  

comprovante de residência (conta de 

água, luz, telefone ou correspondência 

bancária) em nome do funcionário, 

Carteira de Vacinação e Carteira de 

Trabalho. 

AREIA BRANCA: Cláudia - Laurinda - Maria 

Bernadete - Regina Célia 

AREA CONTINENTAL/CARUARA: Ana Helena - 

Desia - Genezia - Maria de Fatima 

ALEMOA: Evani 

BOM RETIRO: Edneuza 

PSF CENTRO: Magali 

EMBARÉ: Dulcineia 

JD CASTELO I: Alice - Aparecida - Mª Apareci-

da - Vania 

JD CASTELO II: Katia 

JD CASTELO IV: Sany - Simone 

JOSE MENINO: Maria Terezinha 

JD RADIO CLUBE: Beatriz - Marineide - Silvia 

JABAQUARA: Juliana 

MORRO STA MARIA: Soraya 

MORRO JOSE MENINO: Mileine 

VILA MATHIAS: Olga 

VILA PROGRESSO: Andreza - Maria de Fatima 

VILA SÃO JORGE: Rosana 

 

ESCRITÓRIO: Nancy - Thays 

DENGUE 
 
É uma doença infecciosa febril aguda 
causada pelo mosquito Aedes aegypti. 
É hoje uma das doenças mais frequen-
tes no Brasil, atingindo a população de 
todos os Estados, independentemente 

de classe social. 
No seu ciclo de vida, o mosquito apre-
senta quatro fases: ovo, larva, pupa e 
adulto. O mosquito adulto vive em 
média de 30 a 35 dias. A sua fêmea 
põe 
ovos de quatro a seis vezes durante 
sua vida e, em cada vez, cerca de 100 
ovos, em locais com água limpa e pa-
rada. 
Um ovo de Aedes aegypti pode sobre-
v i v e r  p o r  a t é  4 5 0  d i a s 
(aproximadamente um ano e dois me-
ses), mesmo que o local onde ele foi 
depositado fique seco. Se esse recipi-
ente receber água novamente, o ovo 
volta a ficar ativo (vivo), podendo se 
transformar em larva e atingir a fase 
adulta depois de, aproximadamente, 
dois ou três dias. 
Quando não encontra recipientes apro-
priados (criadouros), a fêmea do Ae-
des aegypti, em casos raros, pode 
voar a grandes distâncias em busca de 
outros locais para depositar seus ovos. 
Nas casas, o Aedes aegypti é encon-
trado normalmente em paredes, mó-
veis, peças de roupas penduradas e 
mosquiteiros. 
A fêmea do Aedes aegypti costuma 
picar as pessoas durante o dia. 
Não se pega dengue no contato de 
pessoa a pessoa e nem por meio do 
consumo de água e de alimentos. 
Alguns sintomas: você deve estar a-
tento às pessoas com febre há, no 
máximo, sete dias acompanhadas de 
pelo menos dois dos seguintes sinto-
mas: dor de cabeça, dor por trás dos 
olhos, dores musculares e articulações, 
prostação ou manchas pequenas e 
vermelhas pelo corpo com ou sem 
hemorragia. Você deve orientar essas 
pessoas a procurar a Unidade Básica 
de Saúde o mais rápido possível. 

 
Texto extraído do Manual do PACS 
2009 - Ministério da Saúde 

 

Se você deseja ver outro assunto escla-

recido aqui, entre em contato conosco: 

 

informativo@asppe.org 


