Zika é uma doença que foi detectada no país nos últimos anos, a partir deste evento
a doença se disseminou no país, evoluindo de forma inédita. Tendo encontrado ambiente
favorável à sua disseminação, que é a presença do vetor Aedes em todo o país, em
população sem imunidade à doença, causando enorme impacto à saúde de nossa
população.

O que é o Zika Vírus?
É uma doença febril aguda, com duração de 3-7 dias, geralmente sem
complicações graves, porém há registro de mortes e manifestações neurológicas, além de
estar relacionada com casos de microcefalia.

Modo de Transmissão:
•

Através da picada do mosquito Aedes aegypti fêmea infectado;

•

Durante o período da gestação da mãe contaminada pelo vírus ao feto;

•

Relação sexual desprotegida com pessoa infectada;

•

Transfusão sanguínea, porém, ao se respeitar os critérios de triagem o risco fica
bastante reduzido.

Fique Alerta aos Sinais e Sintomas:
•

Febre por volta dos 38 graus;

•

Dor de cabeça, no corpo e nas articulações;

•

Manchas vermelhas na pele acompanhada de coceira intensa que pode tomar o
corpo inteiro inclusive a palma das mãos e a planta dos pés;

•

Conjuntivite (olhos vermelhos, inflamados, lacrimejantes e sem secreção
purulenta).

Vamos Diferenciar Dengue, Febre Chikungunya e Zika Vírus:

Zika Vírus e a Microcefalia:
Sabe-se que a infecção por Zika Vírus durante o período gestacional tem levado
aos recém-nascidos nascerem com uma malformação congênita no cérebro chamada
microcefalia que se caracteriza por diminuição do perímetro cefálico (tamanho da cabeça)
das crianças e prejuízos no desenvolvimento infantil.

Prevenção:
•

Controle do vetor (mosquito da dengue) com eliminação dos criadouros;

•

Uso de telas em portas e janelas;

•

Uso de mosquiteiros;

•

Uso de roupas de maior proteção (blusas de manga comprida e calças);

•

Uso de repelentes.
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