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É uma doença extremamente contagiosa e comum na
infância, podendo ocorrer em pessoas susceptível de
qualquer faixa etária, resulta da infecção primaria pelo
vírus varicela-zoster (herpesvirusvaricellae) com
elevada prevalência mundial e sua evolução em crianças
geralmente é benigna.

Epidemiologia
A varicela apresenta nítida sazonalidade, sendo mais
freqüente no final do inverno e no começo da primavera,
principalmente em regiões de clima temperado.

Como ocorre?

Ocorre a transmissão de pessoa-pessoa através de
secreção respiratória como espirro,tosse ,goticulas e pelo
contato com as lesões.

Sinas e Sintomas
Surgimento de exantema pelo corpo de aspecto
maculopapular: que são lesões que progridem para
mácula (manchas na pele) para pápulas (carocinhos na
pele), vesícula (pequenas bolhas na pele) e crostas
(casquinhas na pele) de 3 a 4 dias. Podendo ocorrer febre
moderada e prurido (coceira).

Diagnostico
A varicela pode ser diagnosticada facilmente por um
médico, em função das lesões visíveis e dos sintomas
associados. Em caso de dúvida, nas pessoas com risco de
complicaçõeso médico poderá efetuar outros exames
laboratoriais.

Prevenção
Vacina conta varicela é administrada com 1 ano e 3
meses ate 6 anos (11 meses e 29 dias). Neste ano de 2018
foi incluida mais uma dose da varicela no cartão de
vacinas em criaças ate 6 anos antes de completar 7
anos,TODAS AS CRIANÇAS NESSA FAIXA
ETARIA TEM QUE TER 2 DOSES DE VARICELA.

Tratamento
- A varicela tem cura
- Deve-se fazer o tratamento correto
-Analgésicos (para dor), Antitérmicos (para febre)
- Banhos com substâncias anti-sépticas para prevenir
infecções secundarias
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