Febre Chikungunya[
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VAMOS
COMBATER

A febre chikungunya é uma doença causada por um vírus e é muito
parecida com a dengue. Sua transmissão ocorre comumente por um
mosquito já conhecido o, Aedes aegypti, porem pode ocorrer pelo Aedes
albopictus.
A doença foi diagnosticada pela primeira vez em 1950, na Tanzânia, e
recebeu o nome de Chikungunya que significa “tornar-se dobrado ou
contorcido”. Pois os pacientes ficam curvados, devido a dores nas articulações, com dificuldade de movimentos e locomoção por causa das articulações inflamadas e doloridas.
Embora tenham semelhanças com a dengue, a Chikungunya não apresenta a forma hemorrágica. Justamente por isso, a letalidade da doença é baixa,
porém sua recuperação pode ser prolongada e durar por meses ou anos.

Sintomas
Dor de cabeça
Dores intensas
nas articulações
Febre
Dor nas
costas
Fadiga
Náuseas

Mosquitos
transmissores
Aedes Aegypti

Aedes Albopictus

ATENÇÃO!

Conjuntivite
Vômitos
Erupção na pele
Diarréia
Dor muscular

Em geral, o paciente
se recupera em 10
dias após o início dos
sintomas. No entanto,
em alguns casos as
dores nas articulações
podem persistir por
meses ou anos.
Nesses casos, o
paciente deve fazer
nova avaliação
médica.

Tratamento
● Assim como a dengue, só se trata os sintomas;
● Para limitar a transmissão do vírus, os pacientes devem ser mantidos sob mosquiteiros durante o
estado febril, evitando que algum mosquito Aedes
aegypti o pique, ficando também infectado e possa
transmitir a doença;
● É importante apenas tomar muito líquido para
evitar a desidratação;
● Em caso de dores e febre o médico pode
receitar algum antitérmico ou anti-inflamatório,
porém assim como a dengue deve-se evitar medicamentos à base de ácido acetilsalicílico (aspirina) ou
que contenham a substância associada.

Em caso de suspeita de
Febre Chikungunya,
procure o médico, esse
profissional irá orientá-lo a
tomar as providências
corretas.

PREVENÇÃO
O mosquito Aedes aegypti é o principal transmissor do vírus e suas larvas nascem e se
proliferam em água parada. Assim, evitar esses focos da reprodução é a melhor forma de
prevenir a febre chikungunya!

PLANTAS E
JARDINS

CAIXAS D’ÁGUA,
CALHAS E LAJES

DEPÓSITOS
DE ÁGUA

Coloque o lixo em
sacos plásticos e
mantenha a lixeira
bem fechada.
Não jogue lixo em
terrenos baldios.

Encha de areia,
até a borda, os
pratinhos dos
vasos de plantas.

Não deixe a água
da chuva acumulada sobre a laje.

Mantenha bem
tampados tonéis
e barris d’água.

Jogue no lixo todo
objeto que possa
acumular água:
embalagens usadas,
potes, latas, copos,
garrafas vazias etc.

Se você não colocou
areia e acumulou
água no pratinho da
planta, lave-o com
escova, água e
sabão.

Remova folhas,
galhos e tudo que
possa impedir a
água de correr
pelas calhas.

Lave semanalmente,
por dentro, com
escova e sabão, os
tanques utilizados
para armazenar
água.

Mantenha o saco de
lixo bem fechado e
fora do alcance de
animais até o
recolhimento pelo
serviço de limpeza
urbana

Se você tiver vasos
de plantas aquáticas, troque a água e
lave-os com escova,
água e sabão, pelo
menos uma vez por
semana.

Mantenha a caixa
d’água sempre
fechada com tampa
adequada.

Lave os utensílios
usados para guardar
água em casa como
jarras, garrafas,
potes, baldes etc.
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