SEQUELAS DAS DOENÇAS
Síndrome de Guillain-Barré (SGB)
Perda de reflexo em braços e pernas, descoordenação e quedas,
dormência e sensibilidade ou dor muscular.

MICROCEFALIA
Cerca de 90% das microcefalias estão associadas com retardo mental, exceto
as de origem familiar, que podem ter o desenvolvimento cognitivo normal.
Essas complicações podem variar, podendo haver problemas cognitivos,
motores, neurológicos e respiratórios, entre outros.

INFORMAÇÕES:
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NÃO DEIXE ÁGUA pARADA

SINTOMAS
DENGUE: Febre alta (geralmente dura de 2 a 7 dias), dor de cabeça, dores

Vasos de plantas
livres dos pratos

descartáveis
no lixo

Pneus em locais
cobertos

no corpo, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas
no corpo. Nos casos graves, o doente também pode ter sangramentos
(nariz, gengivas), dor abdominal, vômitos persistentes. A dengue pode matar.

Chikungunya: Febre alta, dor/inchaço nas articulações (mais frequente
CONHEÇA AS DOENÇAS QUE O MOSQUITO AEDES AEGYPTI
TRANSMITE: DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA.

nas mãos, tornozelos e joelhos), dor de cabeça, dores musculares, manchas
vermelhas. As dores nas articulações podem persistir por período superior
a 3 meses, comprometendo a qualidade de vida e condições para o trabalho.

O Aedes Aegypti

É um mosquito doméstico com hábitos preferencialmente diurnos
que se alimenta de sangue humano, sobretudo ao amanhecer e ao
entardecer, mas ele também pode picar à noite. O Aedes aegypti
mede menos de um centímetro e é escuro com listras brancas.

Transmissão
A infestação do mosquito é sempre mais intensa no verão em função
da elevação da temperatura e da intensificação das chuvas. O mosquito
transmissor adaptou-se às áreas urbanas e vive, preferencialmente,
dentro das casas ou perto delas. A fêmea deposita seus ovos em
recipientes com água parada, dando origem às larvas que, após
uma semana, se transformam em mosquitos adultos.

ZIKA: Os pacientes apresentam um quadro alérgico com sintomas
parecidos com a dengue e chikungunya: febre, dores e manchas no corpo.
Quem é infectado pelo zika vírus também pode apresentar diarreia e sinais
de conjuntivite. Existem casos de microcefalia associados a gestantes que
tiveram contato com o vírus.

Prevenção
É preciso adotar medidas permanentes para o controle do vetor,
durante todo o ano, a partir de ações preventivas de eliminação
de qualquer material que possa acumular água. Por isso é tão
importante o empenho da população.
CASO APRESENTE ESSES SINTOMAS, PROCURE UM CENTRO DE SAÚDE E NÃO TOME
REMÉDIOS SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA. E NÃO SE ESQUEÇA: TOME BASTANTE LÍQUIDO.

