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mais e
melhor!

Para viver

:: Informação para sua qualidade de vida ::

PREVENÇÃO
O combate ao mosquito (vetor do vírus) é crucial e deve ser diário, 

mas a forma mais eficaz de prevenir a doença em humanos é a vacinação. 

PROTEÇÃO ESTENDIDA

• Quem se vacina contra dengue, além de reduzir o risco de adoecer ou de sofrer as consequências 
mais graves da infecção, também ajuda a reduzir a transmissão para aqueles que não podem se 
vacinar. 

• Pessoas infectadas, mesmo que não apresentem sintomas, quando picadas pela fêmea do Aedes 
aegypti transmitem o vírus para o mosquito, que é capaz de disseminá-lo durante seis a oito 
semanas. 

• Casos de transmissão vertical (da gestante para o feto) e por transfusão sanguínea já foram 
registrados.
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Para saber mais sobre a Dengue, 
acesse “Perguntas e Respostas” 

UMA PICADA 
CONTRA A 
DENGUE

ESTIMA-SE QUE OCORRAM 

100 MILHÕES 
DE CASOS DE DENGUE, NO MUNDO, TODOS OS ANOS.

* Grupos de micro-organismos causadores de uma mesma doença.

• EFICÁCIA: A vacina contém os quatro sorotipos do vírus e oferece até: 

• SEGURANÇA: A maioria das reações foi semelhante às verificadas na apli-
cação de outras vacinas usadas de rotina em crianças, adolescentes e adultos. 

• NÚMERO DE DOSES: 3, com intervalo de 6 meses entre elas.

• QUEM PODE TOMAR: Pessoas de 9 a 45 anos. 

• QUEM NÃO PODE TOMAR: Gestantes, mulheres que estão 
amamentando, pessoas com a imunidade baixa e as que estão 
fora da faixa etária recomendada. 

93% de proteção contra dengue grave e hemorrágica 

65,5% de prevenção da dengue sintomática

80% ou mais de redução nos índices de internação

ENTENDA COMO A VACINA 
PODE PROTEGER VOCÊ

Além disso, sabemos que cerca de 80% das pessoas infectadas não apresentam qualquer sintoma. 
Estudos comprovam que a vacina previne 43,9% destas infecções assintomáticas.

PARA SABER MAIS

OMS estima:1

3.9 bilhões de pessoas vivem em áreas endêmicas
(aproximadamente metade da população mundial)

390 milhões de pessoas infectadas/ ano

96 milhões infecções
sintomáticas/ ano

500,000 pessoas com dengue 
grave que requerem

hospitalização a
cada ano

2,5% Morrem
com 

dengue 
grave
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OMS estima:

CARGA DA DENGUE NO MUNDO

Objetivo OMS:
Reduzir

Mortalidade em 50%
Morbidade em 25%

Das 390 milhões de pessoas infectadas pela dengue em todo o mundo, estima-se 
que de 75 a 80% não apresentem sintomas, mas podem transmitir o vírus quando 
picadas pela fêmea do Aedes aegypti. Logo, são disseminadoras da doença. Isso 
significa que, para cada pessoa que apresenta sintomas da dengue é provável que 

existam outras quatro com infecção assintomática e que podem transmiti-la.

BRASIL
De janeiro até novembro de 2016, foram contabilizados mais de 1,5 milhão de 

casos prováveis de dengue. Ocorrência por região:

Sudeste - 57,5%

Nordeste - 21,7%

Centro-Oeste - 13,2%

Sul - 4,9%

Norte - 2,6%

1 Tipo de mosquito 4 Sorotipos* do vírus
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