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Chegamos ao último Nosso Mural do ano! Já é possível sentir o

gostinho de encerramento e recomeço. Um recomeço recheado de boas

novas, saúde e prosperidade - como os cartões de ano novo nos desejam.

Mas, para isso tudo acontecer, não bastam os “desejos”; é preciso agir!

Ao longo do ano, nossos objetivos foram compartilhar conteúdos

de entretenimento e, principalmente, criar um espaço de reflexões que

pudessem ser convertidas em ações transformadoras. Com isso em

mente, aproveitamos esta última edição de 2015 para trazer um

assunto muito sério, que merece nossa atenção todos os dias.

Antes de pensar “Dengue de novo? Já sei tudo, não preciso ler!”,

se permita conhecer mais sobre as três doenças que estão alarmando

o país. Para nós, que trabalhamos em um ambiente que recebe tantas

pessoas, a atenção deve ser redobrada! Lembre-se sempre de orientar

os pacientes a comunicar o Hospital e não comparecer ao atendimento

caso suspeitem ou apresentem sintomas dessas doenças. E o mesmo

serve para os funcionários e alunos, viu?!

Deixamos aqui um incentivo por hábitos mais saudáveis e nossos

sinceros votos de que o ano que se inicia tenha espaço suficiente para

acolher toda a felicidade que desejamos! Um excelente 2016 a todos!

hábitos novos!

nossa
saúde

Ao picar uma pessoa infectada com o vírus, a fêmea do

mosquito passa por um período de incubação e, após oito a doze

dias, já está apta a transmitir a doença a outra pessoa picada.

Essa característica do Aedes aegypti de transmitir três doenças

diferentes é comum a outros insetos. Os vírus encontraram no

mosquito um ambiente favorável para se instalar e se reproduzir. 

O tal do Aedes aegypti

Ovo do Aedes aegypti
O ovo do Aedes aegypti é bem
escuro e é menor que um grão
de areia, por isso é muito difícil
enxergá-lo. É depositado pela
fêmea do mosquito nas paredes
dos criadouros, próximo à
superfície da água.

Larva do Aedes aegypti
A partir dos ovos, nascem as
larvas, que vivem na água. Por
seu tamanho reduzido
(aproximadamente o de uma
cabeça de agulha de costura),
dificilmente se vê onde estão.
Não gostam de luz forte, por
isso, ao abrir a caixa-d’água,
por exemplo, elas fogem para
cantos sombreados.

Mosquito Aedes aegypti
Agindo uma vez por
semana, impedimos que
os ovos se transformem
em mosquitos, que
têm em média o
tamanho de um
grão de arroz.

O mosquito Aedes aegypti, famoso vilão da dengue, tem

deixado muita gente preocupada, já que é o responsável por

disseminar outras duas doenças: chikungunya e zika vírus. Com

sintomas parecidos, é preciso estar atento às diferenças entre elas.

• DENGUE. A transmissão se dá pela picada do mosquito

Aedes aegypti no ciclo: ser humano - mosquito - ser humano.

Após um repasto (alimentação) de sangue infectado, o mosquito

está apto a transmitir o vírus, depois de oito a doze dias (período

de incubação). A transmissão mecânica também é possível,

quando o repasto é interrompido e o mosquito, imediatamente,

se alimenta num hospedeiro suscetível próximo. Não há

transmissão por contato direto de secreções nem por intermédio

de fontes de água ou alimento.

• CHIKUNGUNYA. O vírus é transmitido de humano para

humano pela picada do mosquito fêmeas infectado. Mais

comumente, os mosquitos envolvidos são Aedes aegypti e Aedes

albopictus, que também podem transmitir outros vírus. 

• ZIKA. Introduzido este ano no Brasil, existem muitas

dúvidas sobre o novo vírus, que é "primo" da dengue (da mesma

família dos flavivírus). Assim como a dengue e chikungunya, a

zika é transmitida pela picada do Aedes aegypti.

Formas de transmissão

Apenas 10 minutos!
Com apenas 10 minutos por semana você pode afastar o

perigo da dengue, chikungunya e zika! O mosquito vive dentro

de nossas casas. Para garantir a saúde de sua família e

comunidade, basta fazer uma checagem de cerca de dez minutos

nos locais onde ele costuma colocar seus ovos. Esta rotina tem

que ser semanal, pois este é o período que o Aedes aegypti

precisa para se desenvolver e passar da fase de ovo para a fase

de mosquito adulto.

O ciclo de vida do Aedes aegypti, do ovo até a fase adulta,

leva cerca de sete a dez dias. Se a verificação e eliminação dos

criadouros forem realizadas uma vez por semana, podemos

interromper o ciclo e evitar o nascimento de novos mosquitos.

Ano novo,
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chikungunya e zika vírus

Devido às diferenças sutis dos sintomas, o diagnóstico clínico é

muito difícil, porque as três doenças apresentam sintoma de febre

e têm diferentes combinações e intensidades de dores.

Do ponto de vista clínico, mais importante do que identificar  a

doença é saber identificar os sinais de gravidade, principalmente

da dengue. Segundo o infectologista e imunologista Esper Kallás,

é possível pedir exames para comprovar qual a doença, a fim de

satisfazer uma curiosidade do paciente, mas o essencial é

identificar o quadro e tratá-lo logo, para não haver complicações.

Sintomas parecidos, mas com
diferenças sutis

A cada dez pessoas picadas e infectadas com dengue, apenas

duas desenvolvem os sintomas e não conseguem sair de casa. As

outras oito geralmente têm sintomas leves ou não sentem nada, o

que é preocupante, pois continuam viajando, indo ao trabalho e

faculdade, e acabam ajudando a levar o vírus a outros lugares.

No caso da febre chikungunya, a cada dez pessoas infectadas,

nove têm sintomas que debilitam, como febre alta, mal estar e

dores nas juntas, o que torna a disseminação limitada. Os sintomas

do zika vírus se manifestam em apenas 18% dos casos de infecção. 

Nem toda pessoa infectada apresenta sintomas

PREVENÇÃO: eliminação de focos
Agora que você sabe que nem todas as pessoas apresentam

sintomas, ficou claro que prevenir a disseminação da doença é

essencial, certo? Ações simples podem fazer isso!

1. Coloque areia no prato dos vasos de plantas. Caso tenha bromélias, tire
sempre a água acumulada nas folhas e trate-as, pelo menos duas vezes por
semana, com água sanitária (uma colher de sopa para cada litro de água).
2. Limpe os ralos toda semana, com água sanitária ou desinfetante. Evite
entupimentos. Se não for utilizá-los, mantenha-os vedados.

3. Jogue no lixo todo objeto que possa acumular água, como embalagens
usadas, potes, latas, copos, garrafas vazias etc.
4. Mantenha o saco de lixo bem fechado e fora do alcance de animais. Não
jogue lixo em terrenos baldios.
5. Troque diariamente a água dos bebedouros de animais e limpe-os.
6. Depressões de terreno também são possíveis poças de água parada.
Preencha-os com areia ou pó de pedra.
7. Mantenha caixas d’água, cisternas, tonéis e outros depósitos de água
sempre bem fechados, para impedir a entrada do mosquito.
8. Entregue seus pneus velhos ao serviço de limpeza urbana ou guarde-os sem
água em local coberto e abrigados da chuva.
9. Guarde garrafas vazias sempre de cabeça para baixo e em local coberto.
10. Limpe as calhas, remova tudo que possa impedir a passagem da água, a
laje e a piscina de sua casa.


