
Sintomas da dengue, 
chikungunya e zika

Zika x Microcefalia

Dengue

► Febre alta acompanhada de dor de cabeça, 
dores no corpo e articulações, cansaço, 
fraqueza, dor atrás dos olhos, coceira na pele, 
perda de peso, náuseas e vômitos.

► A forma grave da doença inclui dor abdominal 
intensa e contínua, vômitos persistentes, 
sangramento de mucosas, entre outros sintomas, 
caracterizando a dengue hemorrágica.

Chikungunya

► Febre alta que começa imediatamente, 
dores intensas nas articulações dos pés e mãos 
– dedos, tornozelos e pulsos, dor de cabeça, 
dores nos músculos e manchas vermelhas na 
pele.

► Não é possível ter chikungunya mais de uma 
vez. Depois de infectada, a pessoa fica imune 
pelo resto da vida.

Zika

► Dor de cabeça, febre baixa, dores leves 
nas articulações, manchas vermelhas na pele, 
coceira, vermelhidão nos olhos sem secreção e 
coceira.

► Outros sintomas menos frequentes são 
inchaço nos membros inferiores, dor de garganta, 
tosse, diarreia e vômitos.

A zika pode ser 
transmitida pelo 
sexo?

Possivelmente.  O vírus 
zika é primariamente 
transmitido pelo 
mosquito Aedes 
Aegypti, mas somente 
alguns casos do que 
parece ser transmissão 
pelo sexo também 
foram registrados.

Não há evidência científica que 
demonstre a transmissão do vírus Zika 

pelo leite materno, o Ministério da 
Saúde recomenda que seja mantido o 

aleitamento materno contínuo até os 
dois anos ou mais, sendo exclusivo 
nos primeiros seis meses de vida. 

Os casos de microcefalia reforçam ainda mais 
a importância dos cuidados para eliminação do 
mosquito da dengue.

O que é Microcefalia?
Microcefalia é uma malformação congênita, em 

que o cérebro não se desenvolve de maneira 
adequada. Neste caso, os bebês nascem com 
perímetro cefálico menor que o normal, ou seja, 
igual ou inferior a 32 cm. Essa malformação 
congênita pode ser efeito de uma série de fatores 
de diferentes origens, como substâncias químicas 
e agentes biológicos (infecciosos), como bactérias, 
vírus e radiação.

Como é feito o diagnóstico?
O diagnóstico é feito por meio de exame físico de 

rotina nos berçários, após o nascimento, e deve ser 
realizado em até 24 horas do nascimento.
Também é possível diagnosticar a microcefalia no 

pré-natal. Entretanto, somente o médico que está 
acompanhando a grávida poderá indicar o método 
de imagem mais adequado. 

Crianças com microcefalia
Além do acompanhamento de 

rotina na Unidade Básica de Saúde, 
o bebê precisa ser encaminhado 
para a estimulação precoce. 
 Caso o bebê apresente alterações 

ou complicações (neurológicas, 
motoras ou respiratórias, entre 
outras), o acompanhamento por 
diferentes especialistas poderá 
ser necessário, a depender de 
cada caso.

Pesquisadores afirmam, 
cerca de 71% das mães 
infectadas tiveram 
exames fetais sem 
anormalidades.  Isso 
significa que nem todas 
as gestantes infectadas 
terão bebês com algum 
tipo de alteração. 

Após o primeiro 
trimestre não há riscos 
de o bebê nascer 
com microcefalia.
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Orientações de prevenção Gestantes com sinais e 
sintomas, recomendamos:

Não há vacina nem medicamento 
específico contra este vírus.

Procure imediatamente o serviço de 
saúde, mais próximo, em caso de mancha 
na pele e febre.

CUIDADOS COM 
GESTANTES E BEBÊS

Proteja-se do mosquito

Faça corretamente o pré-natal 
e realize todos os exames 
recomendados pelo médico.

Não consuma bebida alcoólica 
ou qualquer tipo de droga.

Evite contato com pessoas 
com sintomas (febre, manchas 
vermelhas pelo corpo ou 
infecções).

Não utilize medicamento sem 
orientação médica.

Adote medidas que possam reduzir a presença 
do mosquito transmissor da doença, como:

Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde

Federação Internacional das Sociedades 
da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho

Use telas nas Janelas e portas. 

Durma em lugares protegidos 
com mosquiteiro.

Use repelente diariamente, 
seguindo as recomendações de 
reaplicação do rótulo.

Cubra a pele com roupas de 
manga longa e calça comprida.


