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Vírus é transmitido pelo mesmo mosquito da dengue – foto: divulgação 

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) confirmou, nesta 
segunda-feira (3), o primeiro caso de febre Chikungunya no Estado. 

A paciente infectada com o vírus era uma venezuelana que estava de 
passagem no Estado e foi diagnosticada com sintomas da doença. 

De acordo com o diretor- presidente da FVS-AM, Bernardino Albuquerque, até 
o momento não tem o vírus no estado, mas ainda assim, é preciso  reforçar a 
atenção porque temos a circulação do mosquito. 

“A introdução do vírus é real, a paciente retornou para seu país de origem, na 
última quinta-feira (30), mesmo antes da liberação do resultado laboratorial, 
nós realizamos em conjunto com Secretaria Municipal de Saúde (Semsa-
Manaus), todas as medidas necessárias inclusive o bloqueio sanitário para 
combater o vetor “, ressaltou. 

                                                              



A febre Chikungunya é parecida com a dengue e é transmitida pelo mesmo 
mosquito, o Aedes aegypti, e não chega a ser tão perigoso quanto a dengue, 
mas também requer cuidados para não haver sequelas, como dores nas 
articulações mais intensas. 

“Alguns pacientes são mais propensos a desencadearem a forma mais grave, 
tais como, idosos, crianças menores de um ano, grávidas e portadores de 
doenças crônicas, por isso é “, esclareceu Alburquerque. 

Até o dia 25 de outubro, o Ministério da Saúde registrou 828 casos de Febre 
Chikungunya no Brasil, sendo 155 confirmados por critério laboratorial e 673 
por critério clínico-epidemiológico. 

Do total, são 39 casos importados de pessoas que viajaram para países com 
transmissão da doença, como República Dominicana, Haiti, Venezuela, Ilhas 
do Caribe e Guiana Francesa. 

Com informações da assessoria. 

http://www.emtempo.com.br/febre-chikungunya-primeiro-caso-e-registrado-em-manaus/ 

 


