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Document informatiu sobre arbovirosis:  

dengue, chikingunya i Zika 
 
 
Què són? 
 
El dengue, el chikungunya i el Zika són infeccions víriques trameses per 
mosquits i són comunes en altres zones del món. A Catalunya es podrien 
transmetre mitjançant la picadura d’un mosquit tigre que ja hagués picat a una 
persona infectada.  
 
 
 
 
 
 
 

 
        Font: OMS 

 
 
 
 
 

Països en risc de dengue 2013 
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Països en risc de chikungunya 2015 

Països amb noves deteccions de casos de Zika 2013-2017 
risc de dengue 2013 
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Com es manifesten? 
 
Els  símptomes de les tres arbovirosis són força similars i consisteixen en: 
febre, erupcions cutànies, conjuntivitis, dolors musculars i articulares, malestar i 
cefalees. 

El dengue greu (hemorràgic) és una complicació poc freqüent però 
potencialment mortal  del dengue. Uns dies després de l’inici de símptomes 
baixa la temperatura corporal i apareixen: dolor abdominal intens, vòmits 
persistents, respiració accelerada, hemorràgia gingival, fatiga, inquietud i 
presència de sang en el vòmit. 

D’altra banda, s’ha demostrat que existeix una relació causal entre el virus de 
Zika amb la microcefàlia i també amb la síndrome de Guillain-Barré.  

 
Hi ha tractament específic? 
 
No hi ha tractament específic, el tractament se centra en l’alleujament dels 
símptomes.  
 
Què fer si hi ha símptomes? 
 
Si recentment heu fet un viatge a alguna zona en risc de transmissió 
d’aquestes infeccions i comenceu amb símptomes, heu de consultar amb un 
professional sanitari, preferentment a una unitat de malalties tropicals. D’altra 
banda, eviteu prendre ibuprofèn o aspirina si presenteu símptomes abans de 
consultar amb un especialista. 
 
Si el professional sanitari sospita que podeu tenir alguna d’aquestes infeccions, 
heu de seguir les següents recomanacions durant 12 dies des de l’inici de 
símptomes per tal d’evitar la transmissió de la infecció a altres persones:  
 

 Quedeu-vos a casa.  
 Utilitzeu un repel·lent de mosquits que contingui entre un 35 i un 50% de 

DEET (N,N-Dietil-meta-toluamida). El repel·lent s’ha d’aplicar seguint 
estrictament les instruccions d’ús que figuren a l’etiqueta del producte. 

 Feu servir mosquiteres per protegir casa vostra.  
 Vestiu roba de màniga llarga, millor de colors clars. 
 Si se sospita Zika, utilitzeu preservatiu en les relacions sexuals durant 6 

mesos. 
 Eviteu l’acumulació d’aigua en testos i altres utensilis del jardí o terrassa. 
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Més informació 
 

 Agència de Salut Pública de Barcelona. Servei d’Epidemiologia. Plaça de 
Lesseps,1. 08023 Barcelona. Tel. 932 38 45 55.  

 
 Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes. Avinguda de 

les Drassanes, 17-21. 08001 Barcelona. Tel. 934 41 29 97. 
 

 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Unitat de Medicina Tropical. 
Edifici de consultes externes. Carrer Rosselló 161, planta baixa. 08036 
Barcelona. Tel. 932 27 54 00. 
 

 Hospital Universitari Vall d'Hebron. Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129. 
08035 Barcelona. Tel. 932 74 60 90. 
 

 Hospital del Mar. Passeig Marítim, 25-29. 08003 Barcelona. Tel. 932 48 
36 53. 

 
 Hospital Santa Creu i Sant Pau. Carrer de Sant Quintí, 89. 08026 

Barcelona. Tel. 935 56 58 44 o 93 556 56 24. 
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