
DENGUE

A Dengue pode ser transmitida por duas espécies de mosquitos (Aëdes aegypti e Aëdes

albopictus), que picam durante o dia e a noite, ao contrário do mosquito comum, que pica

durante a noite. Os transmissores de dengue, principalmente o Aëdes aegypti, proliferam-

se  dentro  ou  nas  proximidades  de  habitações  (casas,  apartamentos,  hotéis),  em

recipientes onde se acumula água limpa (vasos de plantas, pneus velhos, cisternas etc.).

A  fêmea  pica  a  pessoa  infectada,  mantém  o  vírus  na  saliva  e  o  retransmite.

A transmissão ocorre pelo ciclo homem-Aedes aegypti-homem. Após a ingestão de sangue

infectado pelo inseto fêmea, transcorre na fêmea um período de incubação. Após esse

período, o mosquito torna-se apto a transmitir o vírus e assim permanece durante toda a

vida. Não há transmissão pelo contato de um doente ou suas secreções com uma pessoa

sadia, nem fontes de água ou alimento.

O período de incubação (período entre a picada e a manifestação da doença) varia de 3 a

15 dias, mas tem como média de cinco a seis dias.

O único modo possível de evitar a transmissão da Dengue é a eliminação do 

mosquito transmissor. 

QUADRO CLÍNICO:

Dengue Clássica

Febre alta com início súbito.
Forte dor de cabeça.
Dor atrás dos olhos, que piora com o movimento dos mesmos.
Perda do paladar e apetite.
Manchas e erupções na pele semelhantes ao sarampo, principalmente no 

tórax e membros superiores.
Náuseas e vômitos·
Tonturas.
Extremo cansaço.
Moleza e dor no corpo.
Muitas dores nos ossos e articulações.

Dengue hemorrágica

Os sintomas da dengue hemorrágica são os mesmos da dengue comum. A 
diferença ocorre quando acaba a febre e começam a surgir os sinais de alerta:

Dores abdominais fortes e contínuas.
Vômitos persistentes.



Pele pálida, fria e úmida.
Sangramento pelo nariz, boca e gengivas.
Manchas vermelhas na pele.
Sonolência, agitação e confusão mental.
Sede excessiva e boca seca.
Pulso rápido e fraco.
Dificuldade respiratória.
Perda de consciência.

Na dengue hemorrágica, o quadro clínico se agrava rapidamente, apresentando sinais de 
insuficiência circulatória e choque, podendo levar a pessoa à morte em até 24 horas. De 
acordo com estatísticas do Ministério da Saúde, cerca de 5% das pessoas com dengue 
hemorrágica morrem. 

O doente pode apresentar sintomas como febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, náuseas
ou até mesmo não apresentar qualquer sintoma. O aparecimento de manchas vermelhas 
na pele, sangramentos (nariz, gengivas), dor abdominal intensa e contínua e vômitos 
persistentes podem indicar a evolução para dengue hemorrágica. Esse é um quadro grave
que necessita de imediata atenção médica, pois pode ser fatal.

DIAGNÓSTICO: o diagnóstico é feito através de exame de sangue específico que 
depende da fase da doença.

TRATAMENTO: hidratação, sintomáticos e observar sangramentos.

Fonte: www.dengue.org.br

ZIKA VÍRUS

Vírus Zika
Foi identificado pela primeira vez na África, na década de 1940 e, desde então, 
ficou restrito a pequenas aldeias. Chegou a circular fora do continente africano,
porém, nunca de forma intensa. A partir do ano passado, depois da Copa do 
Mundo, começaram a surgir relatos de que o vírus teria chegado ao Brasil. Em 
maio de 2015 o Ministério da Saúde registrou os primeiros casos.

Assim com o vírus Chikungunya e o da Dengue, o Zika é transmitido pelo 
mosquito Aedes aegypti. Cientistas já relataram um caso de transmissão da 
doença pelo sêmen e também registraram a presença do vírus no leite 
materno, porém, no momento, o Ministério da Saúde só reconhece a 
transmissão via mosquito. Foi registrada ainda uma transmissão do vírus por 
transfusão de sangue, de doador para receptor. O Ministério da Saúde diz que 
todas as formas de transmissão são alvo de pesquisa e que tudo ainda é muito 
recente e inédito, o que demanda estudos amplos.

QUADRO CLÍNICO:

Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos infectados pelo Zika não apresentam 
sinais da doença. Enquanto isso, os outros 20% podem ter febre baixa, dores 

http://www.dengue.org.br/


leves nas articulações, coceira no corpo, olhos vermelhos e quase sempre têm 
manchas vermelhas na pele. Os sintomas costumam durar de três a sete dias.

Segundo o Instituto Oswaldo Cruz, a infecção pelo Zika pode ocasionar ainda 
complicações neurológicas que debilitam músculos, porém, são raros os casos.

DIAGNÓSTICO:

O vírus pode ser detectado Por exame de sangue específico, que deve ser feito
entre o quarto e o sétimo dia, depois do início dos sintomas, sendo, entretanto, 
ideal que o material seja examinado até o quarto dia.

TRATAMENTO:

Não existe tratamento específico para a infecção por Zika, assim como para 
Dengue e Chikungunya, segundo o Ministério da Saúde. O tratamento 
recomendado para os casos sintomáticos de Zika é baseado no uso de 
paracetamol ou dipirona, para o controle da febre e manejo da dor. No caso de 
manchas vermelhas com coceira, os anti-histamínicos podem ser indicados. No
entanto, é desaconselhável o uso de ácido acetilsalicílico e outros drogas anti-
inflamatórias devido ao risco aumentado de complicações hemorrágicas 
descritas em infecções semelhantes.

Microcefalia
A microcefalia é uma malformação do cérebro que pode ter diversas origens, 
como infecção por Toxoplasmose, pelo Citomegalovírus e, mais recentemente, 
como foi confirmado, também pelo vírus Zika. O uso de álcool e drogas durante
a gravidez também pode causar a malformação.

Há também casos em que há predisposição genética para a microcefalia, 
durante a formação da criança no ventre da mãe. Estas são as que têm menos 
compromentimentos associados à malformação.
A característica central da microcefalia, como o próprio nome sugere, é a 
cabeça pequena, ou seja, o bebê nasce com o perímetro cefálico menor do que
o da maioria. O diagnóstico inicial é feito com uma trena, com a qual se faz a 
medida do contorno da região logo acima dos olhos.

Síndrome de Guillain-Barré
O vírus Zika, assim como outros agentes infecciosos, pode desencadear a 
Síndrome de Guillain-Barré. Trata-se de uma reação muito rara a agentes 
infecciosos, como vírus e bactérias, e tem como sintomas a fraqueza muscular 
e a paralisia dos músculos.

Assim como todas as possíveis consequências do Zika, a ocorrência da 
Guillain-Barré relacionada ao vírus continua sendo investigada.
Os sintomas começam pelas pernas, podendo, em seguida, irradiar para o 
tronco, braços e face. A síndrome pode apresentar diferentes graus de 
agressividade, provocando leve fraqueza muscular em alguns pacientes ou 
casos de paralisia dos membros.
O principal risco provocado por esta síndrome é quando afeta músculos 



respiratórios. Nesse caso, a síndrome pode levar à morte, se não forem 
adotadas medidas de suporte respiratório.

Fonte: www.zika.org.br

CHIKUNGUNYA

Como já foi dito anteriormente a Chikungunya é transmitida pela picada do Aedes 
aegypti

O Ministério da Saúde definiu que devem ser consideradas como casos suspeitos todas as pessoas que 
apresentarem febre de início súbito maior de 38,5ºC e artralgia (dor articular) ou artrite intensa com início 
agudo e que tenham histórico recente de viagem às áreas nas quais o vírus circula de forma contínua.

O período de incubação pode variar de dois a dez dias, podendo chegar a 12 dias. 

Em se tratando de Chikungunya, é importante reforçar que a dor articular, presente em 70% a 100% dos 
casos, é intensa e afeta principalmente pés e mãos (geralmente tornozelos e pulsos).

O tratamento é com sintomáticos e o caso deve ser acompanhado para avaliar a evolução para quadro 
clínico.

Fonte: www.saude.gov.br.

FEBRE  AMARELA

O que é?

A febre amarela é uma doença infecciosa aguda, de curta duração (no máximo 10 dias), gravidade
variável, causada pelo vírus da febre amarela, que ocorre na América do Sul e na África. 

Qual o microrganismo envolvido?

O vírus RNA. Arbovírus do gênero Flavivirus, família Flaviviridae.

Quais os sintomas?

Os sintomas são: febre, dor de cabeça, calafrios, náuseas, vômito, dores no corpo, icterícia (a pele
e os olhos ficam amarelos) e hemorragias (de gengivas, nariz, estômago, intestino e urina).

Como se transmite?

A febre amarela é transmitida pela picada dos mosquitos transmissores infectados. A transmissão 
de pessoa para pessoa não existe.

Como tratar?

Não existe nada específico. O tratamento é apenas sintomático e requer cuidados na assistência 
ao paciente que, sob hospitalização, deve permanecer em repouso com reposição de líquidos e das
perdas sanguíneas, quando indicado. Nas formas graves, o paciente deve ser atendido numa 
Unidade de Terapia Intensiva. Se o paciente não receber assistência médica, ele pode morrer.

Como se prevenir?

A única forma de evitar a febre amarela silvestre é a vacinação contra a doença. A vacina é 
gratuita e está disponível nos postos de saúde em qualquer época do ano. Ela deve ser aplicada 

http://www.saude.gov.br/
http://www.zika.org.br/


10 dias antes da viagem para as áreas de risco de transmissão da doença. Pode ser aplicada a 
partir dos 9 meses e é válida por 10 anos. A vacina é contra-indicada a gestantes, 
imunodeprimidos (pessoas com o sistema imunológico debilitado) e pessoas alérgicas a gema de 
ovo.

A vacinação é indicada para todas as pessoas que vivem em áreas de risco para a doença (zona 
rural da Região Norte, Centro Oeste, estado do Maranhão, parte dos estados do Piauí, Bahia, 
Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), onde há casos da doença 
em humanos ou circulação do vírus entre animais (macacos).

Fonte:www.saude.gov.br

 


