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CHIKUNGUNYA
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A Rima Industrial S.A está alerta às orientações da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) e demais órgãos competentes nas esferas
federal, estaduais e municipais para alinhar as práticas de prevenção à
transmissão do Coronavírus, da Dengue, da Zika e Chikungunya.

A PREVENÇÃO É O NOSSO MAIOR RECURSO CONTRA
ESTAS DOENÇAS. CONTAMOS COM VOCÊS!
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CORONAVÍRUS
Coronavírus são uma família de vírus conhecida há muito tempo, responsável por desencadear desde resfriados comuns a síndromes respiratórias
graves, como é o caso da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars) e a
Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Mers). Recentemente, um novo
tipo de coronavírus foi descoberto, o 2019-nCoV, que tem causado muito
preocupação e, em casos mais graves, levado à morte.

TRANSMISSÃO

A transmissão do Coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato com
secreções produzidas pelo organismo de pessoas contaminadas, via:
• Espirro;
• Tosse;
• Toque ou aperto de mão.
A transmissão ainda pode ocorrer pelo contato com objetos ou superfícies
contaminadas, por isso, é importante evitar passar as mãos sobre a própria boca, o nariz e os olhos.

SINTOMAS

Os sinais e sintomas do novo Coronavírus são principalmente respiratórios, semelhantes aos de um resfriado. Podem, também, causar infecção
do trato respiratório inferior, como as pneumonias. Os principais sintomas conhecidos até o momento são:

Mais comuns

• Febre (acima de 37°);
• Tosse (seca ou com secreção).

Mais graves

• Dificuldade para respirar;
• Insuficiência renal.
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Outros possíveis sintomas:
• Dores no corpo;
• Congestionamento nasal;

• Inflamação na garganta;
• Diarreia.

PREVENÇÃO
Lave as mãos
com água e
sabão, por
pelo menos 20
segundos, várias
vezes ao dia.

Fique em casa
enquanto estiver
doente.

Evite tocar os
olhos, nariz e boca
com as mãos sujas.

Cubra a boca e o
nariz ao tossir ou
espirrar com um
lenço de papel e
depois descarte-o
em local seguro.

Evite contato
próximo com
pessoas doentes.

TRATAMENTO

Não existe tratamento específico. A indicação é fazer repouso e consumir bastante água. Existem algumas medidas para aliviar os sintomas:
• Uso de medicamento para dor e febre (antitérmicos e analgésicos);
• Uso de umidificador no quarto ou tomar banho quente para auxiliar no
alívio da dor de garanta e tosse.
Assim que os primeiros sintomas surgirem, é fundamental
procurar ajuda médica imediata para confirmar ou não o
diagnóstico e, se for o caso, iniciar o tratamento.
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DENGUE, ZIKA e CHIKUNGUNYA
A DENGUE é uma doença febril aguda causada por um vírus. Existem
quatro tipos de dengue: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. Ao contrair um
deles, o indivíduo desenvolve imunidade completa para o sorotipo e parcial ou temporária contra os outros tipos.

TRANSMISSÃO

A transmissão é feita pelo mosquito Aedes aegypti, que se desenvolve
em áreas tropicais e subtropicais. Somente mosquitos contaminados
transmitem a doença.

SINTOMAS
Dengue clássica

• Febre alta com início súbito (39° a 40°C);
• Forte dor de cabeça;
• Dor atrás dos olhos;
• Perda do paladar e apetite;
• Manchas e erupções na pele semelhantes ao sarampo, principalmente
no tórax e membros superiores;
• Náuseas e vômitos;
• Tontura;
• Extremo cansaço;
• Moleza e dor no corpo;
• Muitas dores nos ossos e articulações;
• Dor abdominal (principalmente em crianças).
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Dengue hemorrágica

Os sintomas da dengue hemorrágica são os mesmos da dengue clássica.
A diferença é que quando a febre diminui, por volta do terceiro ou quarto
dia, surgem hemorragias causadas por sangramentos de vasos na pele e
em órgãos internos. A dengue hemorrágica agrava rapidamente o quadro
clínico e faz surgir sinais de insuficiência circulatória. Quando acaba a
febre começam a aparecer os sinais de alerta:
• Dores abdominais fortes e contínuas;
• Vômitos persistentes;
• Pele pálida, fria e úmida;
• Sangramento pelo nariz, boca e gengivas;
• Manchas vermelhas na pele;
• Comportamento variando de sonolência à agitação;
• Confusão mental;
• Sede excessiva e boca seca;
• Dificuldade respiratória;
• Queda da pressão arterial.
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O ZIKA VÍRUS é uma infecção causada pelo vírus Zika, transmitido
pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo transmissor da dengue e da
Chikungunya. Ele é considerado uma ameaça à saúde mundial devido a
fortes evidências de relação com a microcefalia e outras malformações
congênitas – podendo afetar o desenvolvimento de fetos de mulheres
contaminadas durante a gestação. Além disso, o Zika também pode acarretar outros problemas neurológicos, como meningite, mielite, encefalite
e síndrome de Guillain Barré.

TRANSMISSÃO

A transmissão ocorre pela picada do mosquito. No entanto, há ocorrências de transmissões sexuais, gestacionais e a possibilidade de transmissão transfusional.

SINTOMAS

Os sintomas da Zika são muito parecidos com os da Dengue e Chikungunya e podem ser confundidos. Por isso, é importante procurar ajuda
médica.

Mais comuns

• “Vermelhão” em todo o corpo com muita “coceira” depois de alguns dias.
• Febre baixa, muitas vezes não sentida.
• Conjuntivite (olho vermelho) sem secreção.
• Mialgia e dor de cabeça.
• Dor nas juntas.

Mais raros

• Dor abdominal
• Diarreia
• Constipação
• Fotofobia
• Pequenas úlceras na mucosa oral.
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A CHIKUNGUNYA é uma doença infecciosa febril, causada pelo vírus
Chikungunya (CHIKV), transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. O vírus
pode acometer qualquer pessoa, mas crianças, idosos e pessoas com
doenças crônicas tendem a ser mais afetados. A doença pode causar
inflamação nas juntas e deve ser tratada como uma artrite reumatoide
(doença autoimune crônica).

TRANSMISSÃO

O Chikungunya (ou CHICKV) é transmitido pela picada de dois mosquitos,
o Aedes aegypti, comum nas cidades brasileiras, e o Aedes albopictus,
mais restrito a locais de vegetação densa. A transmissão da mulher grávida para o feto só acontece quando a mãe fica doente na última semana
de gravidez. Também existe transmissão por transfusão sanguínea.

SINTOMAS

Os sintomas são parecidos com os da Dengue, mas a grande característica dessa doença são as fortes dores nas articulações. O paciente tem
que ser tratado como um doente reumático.
• Febre
• Dor nas articulações (intensa)
• Dor nas costas
• Dor de cabeça.

PREVENÇÃO

A melhor forma de prevenir a Dengue, a Zika e a Chikungunya é
eliminar os criadouros de Aedes aegypti: pontos de água parada. Usar
repelentes, telas de proteção e roupas que cubram o corpo ajuda a evitar
a picada do mosquito.
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NÃO DEIXE ÁGUA PARADA

É nestes locais que o mosquito nasce e se desenvolve. Evite sua procriação.

CALHAS
Limpe e nivele. E retire todo e
qualquer material que possa
impedir a passagem da água.

BALDES E VASOS DE
PLANTAS VAZIOS
Guarde-os em local coberto,
com a boca para baixo.

FALHAS NOS REBOCOS
Conserte e nivele toda imperfeição em pisos e locais que
possam acumular água.

PRATINHOS DE VASOS
DE PLANTAS
Mantenha-os limpos e
coloque areia até a borda.

CAIXAS D’ÁGUA,
CISTERNAS E POÇOS
Mantenha-os fechados e vedados. Tampe com tela aqueles
que não têm tampa própria.

GARRAFAS
As garrafas devem ser embaladas e descartadas na lixeira. Se
guardadas, devem estar em local
coberto ou de boca para baixo.
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VASOS SANITÁRIOS
Deixe a tampa sempre fechada
ou vede com plástico. Em
banheiros com pouco uso, dê
descarga pelo menos uma vez
por semana.

OBJETOS QUE
ACUMULAM ÁGUA
Coloque num saco plástico, feche
bem e jogue no lixo: tampinha de
garrafa, cascas de ovos, copos
descartáveis e outros.

OBJETOS D’ÁGUA
DECORATIVOS
Mantenha-os sempre limpos
com água tratada com cloro
ou encha-os com areia. Crie
peixes, pois eles se alimentam
das larvas do mosquito.

TONÉIS E DEPÓSITOS
DE ÁGUA
Mantenha-os vedados. Os que
não têm tampa devem ser escovados uma vez por semana e
cobertos com tela.

FACILITE O CONTROLE
DA DOENÇA
Permita sempre o acesso do
agente de controle de
zoonoses a sua residência ou
estabelecimento comercial.

PLANTAS QUE
ACUMULAM ÁGUA
Evite ter bromélias e outras
plantas que acumulam água ou
retire semanalmente a água
das folhas.

CORONAVÍRUS, DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA

11

COLETOR DE ÁGUA DA GELADEIRA
E AR-CONDICIONADO
Atrás da geladeira existe um coletor de água. Lave-o
uma vez por semana, assim como as bandejas do
ar-condicionado.

LAJES
Não deixe água acumular nas
lajes. Mantenha-as sempre
secas.

CACOS DE VIDROS
NOS MUROS
Vede com cimento ou quebre
todos os cacos que possam
acumular água.

SUPORTE DE GARRAFÃO
DE ÁGUA MINERAL
Lave-o sempre quando fizer
a troca. Mantenha vedado
quando não estiver em uso.

LIXEIRAS DENTRO
E FORA DE CASA
Mantenha as lixeiras tampadas
e protegidas da chuva. Feche
bem o saco plástico.

VASILHAS PARA ANIMAIS
Os potes com água para animais
devem ser muito bem lavados
com água e sabão, no mínimo
duas vezes por semana.

PISCINAS
Mantenha a piscina sempre
limpa, mesmo sem uso. Use
cloro para tratar a água e filtre
periodicamente.
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