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A Direção-Geral da Saúde informa: 
 
1. Em todos os Estados do Brasil o dengue é reconhecido como um problema de Saúde Pública. Para além 
do Brasil o dengue encontra-se, igualmente, difundido na maioria das regiões tropicais e subtropicais do 
Globo; 
 
2. O dengue transmite-se exclusivamente pela picada dos mosquitos infetados com o vírus. Não se 
transmite de pessoa a pessoa; 
 
3. Os sintomas do dengue surgem entre 3 a 14 dias após a picada do mosquito afetado (habitualmente até 
7 dias após a picada); 
 
4. A doença manifesta-se, geralmente, por febre, dores de cabeça, dores nos músculos e nas articulações, 
vómitos e manchas vermelhas na pele e, embora mais raramente, por um quadro hemorrágico; 
 
5. A principal medida de prevenção é proteção contra a picada do mosquito, uma vez que não existe vacina 
para esta doença. 
 
Em caso de viagem para áreas afetadas por dengue, a Direção-Geral da Saúde recomenda: 
 
1. Uso de roupas frescas, largas, de preferência de cores claras, e que cubram a maior área corporal 
possível; 
 
2. Aplicação de repelente de insetos nas áreas expostas do corpo, de manhã e à noite, e de 2 em 2 horas. A 
utilização em grávidas e crianças deve ser feita mediante aconselhamento de profissional de saúde; 
 
3. Alojamento, de preferência, com ar condicionado; 
 
4. Utilização de redes mosquiteiras; 
 
5. Toda a atenção às orientações das autoridades de saúde locais; 
 
6. Aconselhamento prévio através de Consulta do Viajante ou pelo número telefónico 808 24 24 24. 
 
A Direção-Geral da Saúde recomenda, por outro lado, aos viajantes provenientes de áreas afetadas que 
apresentem, nas duas semanas seguintes à data de regresso, alguns dos sintomas referidos, que contactem 
a linha 808 24 24 24. 
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Mantêm-se em vigor as orientações técnicas constantes das seguintes recomendações: 
Orientações técnicas – Luta antivectorial 2008 
Circular Normativa nº 04/DIR de 07/03/2009 – Abordagem clínica para casos de dengue  
 
Links úteis:  
http://www.healthmap.org/dengue/ 
http://ecdc.europa.eu/en/publications/surveillance_reports/Communicable-Disease-Threats-
Report/Pages/Communicable-Disease-Threats-Report.aspx 
http://ecdc.europa.eu/EN/HEALTHTOPICS/DENGUE_FEVER/Pages/index.aspx 
https://medisys.jrc.it/medisys/alertedition/diseases/en/DengueFever.html 
http://www.wpro.who.int/entity/emerging_diseases/DengueSituationUpdates/en/index.html 
 
 
A Direção-Geral da Saúde atualizará esta informação, sempre que se justifique, através do site www.dgs.pt.  

 
 
 

 
Francisco George 

Diretor-Geral da Saúde 
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