
DENGUE
• Dores nos olhos

• Febre alta entre 39ºC a 40ºC
• Dores articulares 
• Dores musculares 

• Manchas avermelhadas 

ZICA
• Coceira

• Erupções cutâneas
• Febre baixa ou ausente

• Leves dores nas articulações
• Olhos avermelhados   

CHIKUNGUNYA
• Olhos avermelhados 

• Fortes dores articulares 
• Fortes dores musculares 

• Febre alta entre 39ºC a 40ºC
• Edema ou rigidez articular 

EVITE
• Automedicação

• Ingerir aspirina e AAS 

PREVINA-SE
• Utilizar inseticida á base 

de DEET, IR3535 ou Icaridin
• Na residência, coloque telas 

e mosquiteiros

Fonte: http://portalsaude.saude.gov.br



Aedes aegypti: Dengue, chikungunya e zika

    O Brasil apresenta diversicação climática propiciadora da proliferação de diversos 

insetos. Entre eles, mosquitos do gênero Aedes, o qual possui diversas espécies.  Dentre elas 

Aedes aegypti (Brasil) e Aedes albopictus (Ásia e EUA) trazem risco iminente à população, 

pois transmitem vírus das doenças, chikungunya e zika. Tais arboviroses apresentam aspectos 

clínicos similares. No entanto, consequências distintas. 

    A dengue possui maior letalidade e variações do vírus. São ao todo, quatro tipos. Os 

principais sintomas são febre alta (39°C a 40°C), dores articulares e musculares, cefaleia, 

dores na região ocular e, por vezes, manchas avermelhadas na pele. Em casos mais graves, 

quando há infecção por mais de um tipo de vírus (não necessariamente ao mesmo tempo) 

corre a evolução para dengue hemorrágica. Ou seja, quanto mais tipos de vírus 

contaminarem o corpo, pior será o quadro, o qual costuma, nessa forma grave de dengue, 

provocar sangramento interno e externo. 

    O Chikungunya é causada pelo mesmo vírus CHIKV. Entre os principais sintomas estão: 

fortes dores articulares acompanhadas de edema e rigidez local, febre súbita acima de 

39ºC, inchaço, vermelhidão ocular, coceiras, hepatomegalia (aumento do fígado) e 

vermelhidão na pele. A viremia (vírus no sangue) persiste por até dez dias após a 

manifestação clinica e são raros os casos de óbito.

    Causada pelo vírus ZIKV, a infecção ZIKA, se comparada às demais abordadas, é mais 

branda e os sintomas clínicos duram menos. Entre eles estão: olhos avermelhados, febre 

baixa ou ausente, dores leves nas articulações, coceira e erupções cutâneas. Não raro, é 

confundida com quadros alérgicos. Hoje, há associações entre microcefalia neonatal e 

infecção zika (da mãe, durante a gestação). 

    Tais infecções podem atingir o ser humano nas formas: aguda, subaguda, crônica ou 

através de manifestações incomuns ou assintomáticas. Em todos os casos, não há vacina ou 

drogas antivirais. Todavia, os sintomas são tratados com medicação para febre 

(paracetamol). Não é recomentado a automedicação, pois pode mascarar sintomas. Além 

disso, deve-se evitar ingerir medicação á base de ácido acetil salicílico, como aspirina e 

AAS.   Ao surgirem os primeiros sinais das doenças, deve-se procurar atendimento médico, 

repouso, hidratação (beber água) e seguir o tratamento recomentado.

    Outro ponto importante dessas doenças está no grupo de risco e nos meios de transmissão. 

Em virtude do comprometimento imunológico e de comorbidades preexistentes, gestantes, 

pessoas portadoras de doenças crônicas, idosos com idade superior a 60 anos ou crianças 

menores de 2 anos são acometidos, por vezes, com mais frequência. Outrossim, a transmissão 

pode ocorrer entre humanos, porém apenas de forma vertical (gestante – bebê), por 

transfusão de sangue. No entanto, a maioria dos casos ocorre por contato com o mosquito.   

Elimina-lo é o modo mais ecaz para evitar a disseminação da dengue, zika e chikungunya. 

Sendo assim, extinguir possíveis criadouros, como recipientes ou locais que armazenem água 

parada é essencial!

    Medidas de proteção pessoal: quando possível, fazer uso de roupas que minimizem a 

exposição do corpo durante o dia. Utilizar, também, inseticida, repelentes á base de DEET, 

IR3535 ou Icaridin. E, na residência, colocar mosquiteiros e telas em janelas.  Isto é, todas as 

medidas cabíveis devem ser tomadas para se proteger contra esses males. 
Fonte:

http://portalsaude.saude.gov.br/
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