07 JUNHO 2021

ALERTA
EPIDEMIOLÓGICO
03
10

CIEVS

DENGUE

A dengue pode se assemelhar a uma gripe forte, mas há quadros que podem levar a óbito. O vírus da dengue é transmitido pela picada da fêmea do Aedes aegypti, um mosquito diurno
que se multiplica em depósitos de água parada acumulada nos quintais e dentro das casas. O quarto óbito de dengue em Santa Catarina desse ano foi confirmado pela Secretaria de Estado
da Saúde de Santa Catarina, por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE/SC). O caso foi registrado no município de Camboriú, litoral norte do estado. Um paciente, de 49
anos, morreu no dia 24 de maio em decorrência das complicações causadas pela doença. As outras três mortes de dengue do estado foram registradas em Joinville, na região norte: no dia
30 de abril, um paciente de 49 anos; no dia 02 de maio, um de 75 anos; e no dia 13 de maio, um de 33 anos.
São três municípios em situação de epidemia pela doença: Joinville, Santa Helena e Navegantes.

SINAIS E SINTOMAS
• febre alta (39ºC a 40ºC), de início repentino, associada a:
• Dor de cabeça;
• Prostração;
• Dores musculares, nas juntas e atrás dos olhos;
PREVENÇÃO
• evite usar pratos nos vasos de plantas. Se usá-los, coloque areia até a borda;
• guarde garrafas com o gargalo virado para baixo;
• mantenha lixeiras tampadas;
• deixe os depósitos d’água sempre vedados, sem qualquer abertura, principalmente as
caixas d’água;
• plantas como bromélias devem ser evitadas, pois acumulam água;
• trate a água da piscina com cloro e limpe-a uma vez por semana;
• mantenha ralos fechados e desentupidos;
• lave com escova os potes de comida e de água dos animais no mínimo uma vez por

•
•
•

Vermelhidão no corpo (exantema);
Coceira;
Anorexia, náuseas, vômitos e diarreia não volumosa podem estar presentes, mas
são menos frequentes.

semana;
• retire a água acumulada em lajes;
• dê descarga, no mínimo uma vez por semana, em banheiros pouco usados;
• mantenha fechada a tampa do vaso sanitário;
• evite acumular entulho, pois ele pode se tornar local de foco do mosquito da dengue;
• denuncie a existência de possíveis focos de Aedes aegypti para a Secretaria
Municipal de Saúde;
• caso apresente sintomas de dengue, chikungunya ou zika vírus, procure uma unidade
de saúde para o atendimento.
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