
Atenção para a Doenças Infecciosas 
Transmitidas por Mosquitos

Ao aparecer os sintomas, passe imediatamente por consulta médica
・Ao passar por consulta em instituição médica, fale para o médico o seu histórico de viagens internacionais e da 

picada do mosquito, etc.
・Ao ser infectado, proteja-se para não se picado por outros mosquitos e assim evitar a contaminação de outros

〈Principais doenças infecciosas transmitidas por mosquitos〉

●Sintomas

Febre, dor de cabeça, dor nas juntas, dor muscular, 
erupção cutânea, etc.. Em casos raros e graves, há 
sintomas de hemorragia.

●Regiões com epidemia

África, América Central e do Sul, Sudeste Asiático, etc.

●Principal mosquito transmissor que existe no 
Japão 

Mosquito Tigre Asiático

Dengue

● Sintomas

Febre leve, erupção cutânea, conjuntivite, dor 
muscular, dor nas juntas, fadiga, dor de cabeça, 
etc. 

●Regiões com epidemia

América Central e do Sul, África, Ásia, etc.

● Principal mosquito transmissor que existe no 
Japão 

Mosquito Tigre Asiático

*A contaminação pelo Zika Vírus durante a 

gravidez pode causar microcefalia no bebê que 

está dentro do útero.

Zika Vírus

● Sintomas

Febre, dor nas juntas, erupção cutânea, dor de cabeça, 
fadiga, etc.

●Regiões com epidemia

Ásia, África, América Central e do Sul, etc.

● Principal mosquito transmissor que existe no Japão 

Mosquito Tigre Asiático

Chicungunha

● Sintomas

Febre alta repentina, dor de cabeça, vômito, 
desorientação,  paralisia, etc. Pode deixar sequelas 
e levar à  morte. 

●Regiões com epidemia

Ásia, etc.

● Principal mosquito transmissor que existe no 
Japão 

Culex tritaeniorhynchus

Encefalite Japonesa

！
* Encefalite Japonesa tem vacina.
Estrangeiros também pode entrar em 
contato com  sua municipalidade.

〈Prevenção e Medidas〉

● Atencao para não ser picado pelo mosquito!

・Usar calça e blusa de manga comprida

・Usar repelente (spray repelente, etc.) periodicamente

●Vamos eliminar água parada onde a larva do mosquito se prolifera!

Pratinho do vaso de flores, água acumulada em pneu velho, objetos deixados ao relento 
que podem acumular água da chuva

〈Tratamento〉

É um tratamento sintomático. Ainda não há remédio específico para estas doenças.

Proteja-se do 
mosquito

Prevenir a 
proliferação do 

mosquito

Doenças Infecciosas Transmitidas por Mosquitos 
(HP do Ministério da Saúde,
Trabalho e Bem Estar)

http://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/
0000164483.html

Centro de Informações de Doenças Infecciosas de Ibaraki
(Departamento de Informações e Planejamento do Centro de Pesquisa de Saúde 
de Ibaraki）

TEL  029-241-6652
http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/
Departamento de Previdência Social e Saúde de Ibaraki,
Seção de Prevenção da Saúde, Sala de Controle e Medidas de Crises de Saúde
TEL 029-301-3233


