FARMACÊUTICOS
CONTRA A DENGUE

Zika e Chikungunya

Solicite a orientação do Farmacêutico antes de usar qualquer
medicamento, mesmo os que não precisam de receita médica.
Pergunte ao Farmacêutico como conservar os medicamentos de
forma correta.
Ao utilizar medicamentos, não siga recomendações de vizinhos,
amigos e parentes, consulte sempre o Farmacêutico.
Quando for à farmácia consulte o Farmacêutico, ele deve estar
sempre identificado.
Relate ao Farmacêutico o aparecimento de qualquer problema ao
utilizar um medicamento.
Evite bebidas alcoólicas se estiver utilizando medicamentos.
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O que são dengue,
zika e chikungunya?
São doenças causadas por vírus transmitidos principalmente pela fêmea do mosquito Aedes aegypti. Principais
sintomas:

Dengue
Febre

Zika

Tratamento
Não há tratamento específico para essas
doenças, apenas para aliviar os sintomas.
Medicamentos que contenham ácido acetilsalicílico não devem ser usados, pois podem
causar hemorragia e levar à morte. Plantas
que contenham ácido salicílico e salicilato
também não devem ser utilizadas pelos
mesmos motivos. Evite a automedicação.
Fale sempre com o farmacêutico.
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Prevenção
Como medida preventiva além de eliminar os
criadouros, é necessário se proteger do
mosquito. O uso de repelentes pode auxiliar
na prevenção das doenças transmitidas pelo
Aedes sp., desde que sejam utilizados da
maneira correta.
Lembre-se, peça sempre orientação
ao farmacêutico.

Você sabia?
A dengue pode causar sangramentos e até matar.

Diagnóstico
Para diagnosticar essas doenças podem
ser avaliados os sinais e sintomas, além
da realização de exames laboratoriais. Por
isso, caso apresente febre associada
aos sintomas descritos procure um
serviço de saúde mais próximo.

Você sabia?
Existem experiências de sucesso com o uso de
homeopatia. Procure um farmacêutico homeopata.
O farmacêutico pode esclarecer suas dúvidas sobre
essas doenças, repelentes e medicamentos. Por isso,
conte sempre com sua colaboração.

