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CONHECENDO MAIS AS
ARBOVIROSES NO BRASIL
O QUE SÃO?
São as viroses transmitidas através
da picada de insetos infectados.
Incluem os vírus da Febre amarela,
da Dengue, da Zika,da Febre
Chikungunya e da Febre Mayaro,
todos presentes no Brasil.

QUEM TRANSMITE?
No meio urbano, o principal
transmissor é o mosquito Aedes
aegypti (que só não transmite
ainda a Febre Mayaro, até o
momento somente silvestre).

ONDE OCORREM?
As arboviroses apresentam uma distribuição geográﬁca e climática restrita, pois
dependem de um eco sistema que
compreende a presença de vetores
(mosquitos) e de reservatórios naturais
(animais e humanos).
O Brasil, situado em uma área
predominantemente tropical,
apresenta um clima adequado para
a ocorrência das arboviroses em
todo o seu território.

Mapa da distribuição do Aedes aegypti no globo

QUAIS SÃO OS SINTOMAS?
As manifestações clínicas das
arboviroses podem variar desde
doença febril, erupções cutâneas e
artralgia a síndrome neurológica e
síndrome hemorrágica (nos casos
mais graves). Assim, a suspeita clínica
de uma arbovirose deve ser sempre
conﬁrmada através do exame
laboratorial.

COMO COMBATÊ-LAS?
As arboviroses têm representado um grande desaﬁo à
saúde pública devido às mudanças climáticas,
desmatamentos e ocupação desordenada dos centros
urbanos, que favorecem a ampliﬁcação e a transmissão
viral.
A vacina é a melhor
medida para a prevenção
da Febre amarela.

Com relação às demais
arboviroses, a prevenção com
relação à picada do mosquito
transmissor ainda é a melhor
ação, que inclui o uso de
repelentes cutâneos,
mosquiteiros e combate aos
criadouros de mosquito.

DENGUE

muito presente entre nós

_ Este ano, até 11 de maio, o Brasil já registrou 767.003 casos de
Dengue, com 22 óbitos.
_ Os estados de São Paulo e Minas Gerais concentram 68% dos
casos.

CHIKUNGUNYA
cada vez mais presente entre nós

_ Este ano, no mesmo período, o Brasil registrou 39.924 casos de
Chicungunya, com 8 óbitos.
_ A região sudeste é a que concentra o maior número de casos
(29.184) e entre os estados dessa região, o Rio de Janeiro é o que
apresenta maior o número de notiﬁcações (25.459) com
ocorrência importante no município do Rio de Janeiro.
_ Além de febre alta, dor de cabeça e dores no corpo, a
Chikungunya chama a atenção por causar muita dor nas
articulações (joelhos, cotovelos, tornozelos, mãos e pés) e
manchas vermelhas na pele. Algumas pessoas, principalmente
os idosos, podem desenvolver um quadro crônico de dor nas
articulações, que pode durar meses ou anos.
_ A boa notícia é que não é possível contrair Chikungunya mais de
uma vez, ou seja, depois de infectada, a pessoa ﬁca imune pelo
resto da vida.
Ref: _ Secretaria de Vigilância em Saúde (Informe de 22 de maio de 2019)
_ Organização Pan Americana de Saúde
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