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DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA  
 

O que é dengue? 

Dengue é uma doença infecciosa febril causada por um arbovírus, sendo um dos principais 
problemas de saúde pública no mundo. Ela é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes 
aegypti infectado. 

 

 

 

Sinais e sintomas 

Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta (39° a 40° C) de início abrupto, 
que tem duração de 2 a 7 dias, associada à dor de cabeça, fraqueza, a dores no corpo, nas 
articulações e no fundo dos olhos. Manchas pelo corpo estão presentes em 50% dos casos, 
podendo atingir face, tronco, braços e pernas. Perda de apetite, náuseas e vômitos também 
podem estar presentes. 
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Com a diminuição da febre, entre o 3º e o 7º dia do início da doença, grande parte dos pacientes 
recupera-se gradativamente, com melhora do estado geral e retorno do apetite. No entanto, 
alguns pacientes podem evoluir para a forma grave da doença, caracterizada pelo aparecimento de 
sinais de alarme, que podem indicar o deterioramento clínico do paciente. 

Atenção: na presença de sinais de alarme, o paciente deve retornar imediatamente ao serviço de 
saúde. 

Pessoas que estiveram, nos últimos 14 dias, numa cidade com a presença do Aedes aegypti ou com 
a transmissão da dengue e apresentarem os sintomas citados devem procurar uma unidade de 
saúde para o diagnóstico e tratamento adequados. Não há um tratamento específico para a 
doença. As medicações utilizadas são analgésicos (remédios para aliviar a dor) e antitérmicos (para 
diminuir a febre). No entanto, nunca se deve tomar medicamentos sem orientação médica. 

 

 

 

 

Situação ENTOMO-EPIDEMIOLÓGICO 

Mafra até o momento é considerado município não infestados por Aedes aegypti, contudo 

observou-se histórico de focos positivos para a larva do mosquito em 2014 no bairro do Faxinal em 

armadilhas distribuídas no território e monitoradas pela equipe de endemias. O Programa de 

Combate a Dengue, da Secretaria de Saúde de Mafra, identificou no inicio do ano de 2018, seis 

novos focos de Aedes aegypti nas armadilhas supervisionadas pelas agentes de endemias nas áreas 

de abrangência do ESF Faxinal, Esf Vista Alegre, Esf Central 1 e 2  foram acompanhados e eliminados 

os focos. Em março de 2019 foi identificado o primeiro foco positivo no bairro do Centro. A equipe 
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do programa reforça a necessidade de divulgar a população os cuidados com a eliminação de 

depósitos (latas, pneus, garrafas, lonas, etc.) que podem acumular água parada. Estas atitudes 

visam manter o município livre das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.  

Ações realizadas após a identificação do foco positivo: 

Os locais são rastreados e realizados a delimitação de foco (DF) em um raio de 300 metros. 

As casas destas áreas  são visitadas pelas agentes de endemias e agentes comunitárias de saúde, 

dadas orientações preventivas e eliminados possíveis criadouros da larva do mosquito Aedes 

aegypti .  

 

 

  

http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/zoonoses/publicacoes/estrategiaOperacionalRevisao2017.pdf 

http://dive.sc.gov.br/conteudos/agravos/notas_tecnicas/Vigilancia-dengue-27-01-17.pdf 
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