Inquéritos Médicos

Inquéritos Médicos
Realizamos inquéritos médicos que fornecem um âmbito da paisagem
moçambicana relativamente às doenças e à forma de as controlar, juntamente
com os remédios disponíveis para ajudar na prevenção das doenças.
Abaixo encontra-se a lista de doenças que prevalecem em Moçambique e os
seus remédios.

Inquéritos Médicos
Lista de doenças que prevalecem em Moçambique
Malária
Hepatites
IVRS
COVID-19
Asma
Tuberculose
Gastroenterite aguda
Cólera
ITS
AVC

Diabetes mellitus
Hipertensão arterial
Alcoolismo
Tabagismo
Mordeduras
Mordeduras de Cobra
Mordeduras Caninas
Leptospirose
Ferimentos
Queimaduras

Inquéritos Médicos
Vacinas
Hepatites
IVRS
COVID-19
Asma
Tuberculose
Gastroenterite aguda
Cólera
ITS

Inquéritos Médicos
Malaria
É uma doença infecciosa transmitida por picadas de mosquito do género Anófele.
Sintomas
Os sintomas mais comuns são: febre, fadiga, vômitos, dor de cabeça e dores nas articulações. Em casos
graves pode causar danos no fígado, icterícia (amarelamento da pele e mucosas), convulsões, coma e até
morte.
Diagnóstico
Através de relato de sinais e sintomas; testes rápidos e exames laboratoriais microscópicas.
Prevenção
Evitar picadas de mosquitos;
usar redes mosquiteiras, inseticidas e repelentes;
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Malaria
profilaxia/tratamento de prevenção da malaria nas mulheres grávidas
Eliminar charcos de agua estagnada;
fazer gestão correta do deposito de lixo domestico;
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Hepatite
É uma inflamação do fígado e pode ser causada por vírus, uso de alguns remédios, álcool e outras drogas,
além de doenças autoimunes, metabólicas e genéticas.

Hepatite A
A hepatite A é uma doença contagiosa, causada pelo vírus A (VHA).
Transmissão
Fecal-oral, por contato entre indivíduos ou por meio de água ou alimentos contaminados pelo vírus.
Sintomas:
Geralmente, não apresenta. Porém pode apresentar cansaço, tontura, enjoo e/ou vômitos, febre, dor
abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.
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Diagnóstico:
é realizado por exame de sangue.
Prevenção:
Melhorar as condições de higiene e de saneamento básico, lavar sempre as mãos,
consumir apenas água tratada, evitar contato com valas, riachos, chafarizes, enchentes ou
próximo de onde haja esgoto a céu aberto.
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Hepatite B e D
A hepatite do tipo B é uma doença infeciosa, causada pelo vírus B (HBV). A hepatite D, também
chamada de Delta, é causada pelo vírus D (VHD). Mas esse vírus depende da presença do vírus
do tipo B para infetar uma pessoa.
Transmissão:
Como o VHB e o (VHD) está presente no sangue, no esperma e no leite materno, as hepatites B e
D são consideradas doenças sexualmente transmissíveis.
Sintomas:
A maioria dos casos não apresenta sintomas. Mas, os mais frequentes são cansaço, tontura,
enjoo e/ou vômitos, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras
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Hepatite B e D
Diagnóstico:
é feito por meio de exame de sangue específico e teste rápido.
Prevenir:
usar preservativo em todas as relações sexuais e não compartilhar objetos de uso pessoal, como
lâminas de barbear e depilar, escovas de dente, material de manicure e pedicure, agulhas e
outros objetos perfurantes, vacinação contra hepatite B.
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Hepatite C
A hepatite C é causada pelo vírus C (HCV). O vírus C, assim como o vírus causador da hepatite B, está
presente no sangue.
Transmissão:
Compartilhamento de material para uso de drogas, higiene pessoal (lâminas de barbear e depilar, escovas
de dente, alicates de unha ou outros objetos que furam ou cortam); de mãe infetada para o filho durante
a gravidez; sexo desprotegido com uma pessoa infetada.
Sintomas:
O surgimento de sintomas em pessoas com hepatite C aguda é muito raro. Entretanto, os que mais
aparecem são cansaço, tontura, enjoo e/ou vômitos, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina
escura e fezes claras.
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Hepatite C
Prevenção:
Não compartilhar com outras pessoas nada que possa ter entrado em contato com sangue, como
seringas, agulhas e outros objetos cortantes; usar preservativo em todas relações sexuais; controlar o uso
de bebidas alcoólicas e drogas.
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IVRS (infeçoes das vias Respiratórias Superiores)
Definição:
É uma infecção causado pelos vírus (adenovírus, rinovírus, influenza, ou vírus sincicial respiratório).
Normalmente afebril e autolimitada, que envolve as vias respiratórios superiores. Muito comuns nos
tempo frios e menos comuns no verão.
Transmissão:
Eficientemente por meio do contato direto entre pessoas, embora a transmissão também possa ocorrer
por aerossóis de partículas duma pessoa infectada.
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IVRS (infeçoes das vias Respiratórias Superiores)
Sintomatologia:
Irritação na garganta,
Espirros e coriza
congestão nasal,
Tosse e mal-estar
Dor de cabeça.
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IVRS (infeçoes das vias Respiratórias Superiores)
Faringo-amigdalite
Definição:
É a infecção aguda de faringe, amígdalas, ou ambas. A faringo-amigdalite pode ser da causa viral pelos vírus que
causam o resfriado comum ou bacteriana (Estreptococo beta-hemolítico do grupo A, Staphylococcus aureus,
Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae ou Chlamydia pneumoniae).
Sintomatologia:
Dor à deglutição;
Mau halito;
Voz abafada;
Irritação/comichão na garganta e ouvidos;
Febre;
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IVRS (infeçoes das vias Respiratórias Superiores)
COVID-19
É uma infecção viral potencialmente grave que afeta os pulmões e as vias respiratórias. É causado pelo o vírus SARS
COV-2
Transmissão
A transmissão é através do ar com os aerossóis de gotículas que uma pessoa infectada dissemina ao tossir,
espirar, cantar ou falar.
Também através ao tocar em objetos nos quais as pessoas infectadas tocaram e depois tocar a própria face.
Sintomas
Quase 33% das pessoas infectadas pelo SARSCOV-2 nunca desenvolvem sintomas (casos assintomáticos).
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IVRS (infeçoes das vias Respiratórias Superiores)
COVID-19
Dos casos sintomáticos:
80% dos casos sintomáticos apresentam sintomas moderados como: tosse seca, dor de garganta, perda
do olfato e paladar, diarreia, vomitos e náuseas.
20% dos casos sintomáticos, para além dos sintomas a cima mencionada apresentam: dificuldade
respiratória e fraqueza marcada, que pode progredir (2% dos casos) para uma insuficiência respiratória
aguda e morte.
Diagnóstico:
Relato dos sintomas e sinais clínicos; exames imagiológicos.
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IVRS (infeçoes das vias Respiratórias Superiores)
COVID-19
Prevenção
Distanciamento social;
O uso da máscara obrigatório;
Lavagem frequente das maõs com água corrente e sabão ou desinfecção pelo alcoól 70%;
Vaccinação.
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IVRS (infeçoes das vias Respiratórias Superiores)
Asma brônquica
É uma doença não infecciosa, que o seu desenvolvimento tem múltiplos fatores e depende de interações entre
múltiplos genes suscetíveis e fatores ambientais.
Factores desencadeantes duma crise asmática
Exposição aos alérgenos ambientais como: ácaros da poeira doméstica; alérgenos de animais, especialmente
gatos e cães;
alérgenos de baratas; e fungos);
Irritantes (por exemplo: sprays domésticos, vapores de tinta);
Poluentes ambientais como fumaça de tabaco, madeira/carvão ou combustíveis, poléns, perfumes;
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IVRS (infeçoes das vias Respiratórias Superiores)
Asma brônquica
Exercícios extenuantes, hiperventilação e;
Infecção das vias respiratórias.
Sintomas
Tosse seca;
Pieira;
Sensação de falta de ar;
Dor do peito tipo aperto;
Dificuldade respiratória;
Tosse nocturna ou matinal.
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IVRS (infeçoes das vias Respiratórias Superiores)
Asma brônquica
Diagnóstico
Pelo relato de sintomas e sinais clínicos
Por espirometria.
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IVRS (infeçoes das vias Respiratórias Superiores)
Tuberculose
A tuberculose e uma doença infectocontagiosa causada por uma bactéria (bacilo de koch), que compromete os
pulmões, podendo assim a posterior afetar outras áreas do corpo.
Transmissão
A principal forma de transmissão é por meio da inalação de gotículas de saliva com o bacilo, que são expelidas pela
pessoa contaminada, com a forma pulmonar ativa, por meio da tosse, espirro e até mesmo da fala.
Sintomatologia
Tosse persistente (3 ou mais semanas) seca e posteriormente produtiva com escarro esbranquiçada/ raivos de
sangue;
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IVRS (infeçoes das vias Respiratórias Superiores)
Tuberculose
Febre em torno de 38.5º, vespertina(no final do dia);
Sudorese noturna;
Perda de peso;
Fadiga.
Diagnóstico
Através do relato de sintomas, exames imagiológicos e exames laboratorial.
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Gastroenterite aguda
Definição
Gastroenterite é a inflamação do revestimento do estômago e dos intestinos grosso e delgado.
Pode ser de causa infecciosa ou não infecciosa.
As gastroenterite infecciosas são causadas pelos vírus, bactérias, ou parasitas, e são de transmissão
feco-oral.
As não infecciosas são causadas pelas as intoxicações medicamentosas, intoxicaões alimentares,
toxinas plantares e toxinas químicas.
Sintomas
Diarreias e vômitos;
Dor abdominal;
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Gastroenterite aguda
Desidratação que se manifesta por
Intensa sede;
Olhos encovados;
Ausência de lágrimas aos choros;
Boca/língua seca;
Perda acentuada de turgidez da pele,
Fraqueza.
Prevenção:
Higiene alimentar e tratamento da água.
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Cólera
É infecção aguda do intestino delgado causada por bactérias Vibrio cholerae adquirida pela ingestão de
água, frutos do mar ou outros alimentos contaminados por fezes das pessoas infectadas.
Sintomas:
Diarreia aquosa em que as fezes consistem em evacuação líquida sem material fecal (fezes em água
de arroz);
Vômitos aquosos que podem começar antes ou depois do início da diarreia;
Desidratação que se manifesta por:
Sede intensa;
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Cólera
Olhos encovados;
Boca/língua seca;
Ausência de lágrimas aos choros;
Perda acentuada de turgidez da pele,
Diminuição de frequência a urinar;
Fraqueza.
Prevenção:
Higiene alimentar e tratamento da água.
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ITS (Infecçoes de Transmissão Sexual)
Infecções transmitidas pelo acto sexual não protegida.

Gonorreia
Definição e Transmissão:
Uma doença sexualmente transmitida causada por bactéria Neisseria gonorrhoeae.
A doença também pode ser transmitida duma mulher infectada para o bebê, durante o nascimento
via canal do parto.
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ITS (Infecçoes de Transmissão Sexual)
Gonorreia Clínica
Homens
Ardor à micção;
Corrimento esbranquiçado;
Dor testicular devido à disseminação da infecção às estruturas testiculares.
Mulheres
Irritação vaginal;
Corrimento mucopurulenta;
Dores no baixo ventre e picos febris.

Recém nascidos
Saída da pus nos olhos
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ITS (Infecçoes de Transmissão Sexual)
Gonorreia
Definição:
A clamídia é causada por uma bactéria, a Chlamydia trachomatis.
A maioria das vezes é uma co-existe com a gonorreia causando Doença Inflamatória Crónica (DIP).
Sintomas:
Homens:
A maioria são assintomática porém podem apresentar:
Irritação uretral com posterior saída do corrimento matinal claro;
Ardor à micção;
Dor tipo queimação no baixo ventre e;
Dor ao ejacular.
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ITS (Infecçoes de Transmissão Sexual)
Gonorreia
Mulheres:
Dores crónicas no baixo ventre com posterior infertilidade;
Sintomas da gonorreia por co-infecção causando Doença inflamatória pélvica (DIP).
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ITS (Infecçoes de Transmissão Sexual)
Tricomoniase

Definição:
Uma infecção sexualmente transmissível causada por um protozoário chamado Trichomonas vaginalis
Sintomas:
Homens são majoritariamente assintomáticos
Mulheres apresentam;
Comichão/queimação vaginal;
Corrimento vaginal amarelo esverdeado mal-cheirosa (peixe podre);
Ligeira sangramento após relações sexuais;
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ITS (Infecçoes de Transmissão Sexual)
Sífilis

Definição:
É uma doença infecciosa transmitida por uma bactéria Treponema pallidum.
Sintomalogia:
Manifestações da pele e mucosas:
Aparecimento duma úlcera genital indolor com fundo limpo seco;
A doença evolui posteriormente com erupção papudo-maculosa difusa e simétrica envolvendo a cara,
tronco, extremidades e genital; manchas nas palmas das mãos e plantas dos pés;
Tardiamente pode apresentar manifestações neurológicas como: Dor de cabeça, confusão mental, dores
em flexional o pescoço, dor nas costas, perda sensorial e fraqueza nas pernas.
Diagnóstico:
Teste rápido
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ITS (Infecçoes de Transmissão Sexual)
Herpes Genital

Definição:
É uma doença de transmissão sexual causdasa por vírus Herpes simplex 2.
Sintomalogia:
Aparecimento de múltiplas pequenas vesículas genitais agrupadas sobre base eritematosa, extremamente
dolorosas que se rompem e se tornam em múltiplas úlceras com fundo limpo.
Acompanhado de aparecimento de nódulos inguinais dolorosos, ardor a urinar e;
Manifestações sistémicas como febre e malestar geral.
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ITS (Infecçoes de Transmissão Sexual)
Cancróide

Definição:
É uma infecção da pele/mucosas genitais causada por bactéria Haemophilus ducreyi.
Sintomalogia:
Aparecimento de pápulas dolorosas que rapidamente se rompem e se tornam úlceras com fundo sujo;
Acompanhado de aparecimento dum nódulo inguinal unilateral e doloroso com posterior fistulização ou
ulceração.
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ITS (Infecçoes de Transmissão Sexual)
Verrugas ano-genital (Genital Warts)

Definição:
É uma doença altamente contagiosa causado pelo HPV(Papiloma Virus Humano).
Para além de contacto sexual, o vírus pode ser transmitido pelo patilha de roupas ou outras práticas
sexuais.
Estima-se que quase todos os homens e mulheres sexualmente ativos contraem o vírus em algum
momento da vida pelas atividades sexuais não protegidas.
Sintomalogia:
Ambos os sexos:
Verrugas anogenital
Um terço das verrugas ano-genitais regridam sem tratamento em 4 - 24 meses.
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ITS (Infecçoes de Transmissão Sexual)
Verrugas ano-genital (Genital Warts)
Dois terços persistem e que podem resultar em Cancro do penis, vagina, anus e colo uterino.
Mulheres:
Sangramento após relações sexuais;
Corrimento acastanhado mal cheiroso.
Prevenção:
Atividades sexuais protegidos
Vacinação para meninas antes do início da vida sexual.
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ITS (Infecçoes de Transmissão Sexual)
HIV

Definição:
É uma infecção sexualmente transmitida causada por vírus de immunodeficiencia humana.
Se a doença não for detectada e medicada precocemente provoca o síndrome de immunodeficiência
adquirida (SIDA).
Diagnóstico:
Teste rápido
Clínica
Na fase inicial da infecção quando a imunidade ainda não estar comprometida a doença é assintomática.
Esta fase pode levar meses a anos.
A fase sintomática (SIDA) apresenta uma sintomatologia vasto em homens, mulheres e crianças. Esta fase
envolve:
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ITS (Infecçoes de Transmissão Sexual)
HIV
Sintomas gerais como febre, mal-estar e perda de peso progressivo inexplicado.
Aparecimento de nódulos mandibulares, axilares e inguinais persistentes;
Infecções extensas repititivos da pele;
Aparecimento das úlceras recorrentes na boca e manchas brancas;
Diarreia persistente recorrente inexplicada;
Infecções pulmonares persistentes que se manifestam com tosse e difuculdade respiratória;
Manifestações neurológiacas com alteração de comportamento e diminuição de nível de conciência

Inquéritos Médicos
Acidente Vascular Cerebral (AVC)

Definição:
Um acidente vascular cerebral ocorre quando uma artéria no cérebro fica bloqueada (tipo isquémico)
ou se rompe (tipo hemorrágico), resultando na morte de uma área do tecido cerebral devido à perda
do suprimento sanguíneo (infarto cerebral) e sintomas que ocorrem repentinamente.
Sintomalogia:
As manifestações iniciam subitamente e incluem:
Fraqueza muscular, paralisia, sensibilidade anormal ou perda de sensibilidade em um lado do
corpo;
Dificuldade para falar e confusão mental,
Problemas com a visão, tonturas, perda de equilíbrio e coordenação e,
Em alguns acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos, uma cefaleia súbita e intensa.
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Acidente Vascular Cerebral (AVC)

Diagnóstico:
Através de relato de sinais e sintomas e exames imagiológicos.

Prevenção:
Controle de Diabetes mellitus conforme as recomendações médicas;
Controle da Hipertensão arterial conforme as recomendações médicas;
Controle de colesterol conforme as recomendações médicas;
Exercícios físicos regulares controlo do peso;
Consumo moderado de bebidas alcoólicas e parar de fumar;
Evitar stress
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Diabetes mellitus

Definição:
É uma doença crônica que aparece quando o glicose (açúcar) sanguíneo está nos níveis elevados que
normal.
Tipos:
Tipo 1:
É causado pelo incapacidade produtora do pâncreas.
Aparecimento muito precoce.
Tipo 2:
É causado pela incapacidade das células corporais responder à insulina.
Aparecimento tardia e associado com a obesidade.
Tipo gestacional (gravidez)
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Diabetes mellitus

Fatores predisponente & Prevenção
Ambos tipos:
Predisposição genética
Tipo 2:
Índice massa corporal elevada
Idade > 40 anos
Estilo da vida prejudicial como sedentarismo, alcoolismo, tabagismo, e dieta “fast foods”.
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Diagnóstico:

Diabetes mellitus
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Sintomas/complicações:

Diabetes mellitus
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Alcoolismo
Definição:
Consumo de bebidas alcoólicas de forma que prejudica a saúde.
Homens:
Mais de 14 bebidas padronizadas por semana; OU
Mais de 4 bebidas padronizadas em um dia.
Mulheres:
Mais de 7 bebidas padronizadas por semana; OU
Mais de 3 bebidas padronizadas em um dia.
Consequências do alcoolismo crônica:
Danos cerebral que resulta em perda da memória e alteração do comportamento;
Danos no coração que resultam em batimentos irregulares, hipertensão arterial e o infarto.

Inquéritos Médicos
Alcoolismo
Danos no fígado;
Danos nos rins;
Diminuição da potência sexual para os homens.
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Tabagismo
O tabagismo é o ato de se consumir cigarros ou outros produtos que contenham tabaco, cuja droga ou
princípio ativo é a nicotina que é altamente viciante
Consequências
Apesar de dar uma sensação de bem estar, a nicotina é altamente prejudicial, e resulta em:
Hipertensão arterial;
Infarto do coração;
Accidente vascular cerebral;
Cancros do pulmão, esófago, estômago e intestino grosso;
Danos cerebral que resulta em perda de memória e alteração do comportamento;
Morte fetal;
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Mordeduras
(Mordeduras de Cobra)
Primeiros socorros
1. Afastar o paciente do local;
2. Calmar o paciente;
3. Evitar a mobilização do membro afetado;
4. Evitar manipular a ferida;
5. Transferência para um hospital rapidamente possível.
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Mordeduras
(Mordedura Canina)
Primeiros socorros
1. Passar agua corrente na ferida durante 15 minutos;
2. Lavar a ferida com sabão;
3. Aplicar pomada antibiótico;
4. Solicitar assistência médica para vacina anti raiva e anti tétano.
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Leptispirose
É uma doença causado pela infecção duma ferida aberta por bactéria género Leptospira.
Transmissão:
Através do contacto com a urina ou fezes dos ratos, cães, gatos, porcos, carvalhos e bovinos com uma
ferida aberta.
Também pode ser por consumo de água ou alimentos contaminada por líquidos corporais dos
animais acima citados.
Sintomas:
Febre; dor de cabeça; calafrio; dores musculares; vômitos; olhos vermelhos; dores abdominal; diarreia;
erupção na pele; amarelamento da pele língua e olhos.
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Ferimentos
Feridas
Primeiros socorros
1. Tirar todos os corpos estranhos da ferida;
2. Lavar a ferida com sabão e agua corrente;
3. Aplicar: Mel ou Iodo povidona ou Agua oxigenada ou álcool 70%;
4. Cubra a ferida com penso estéril com trocas diárias;
5. Procurar assistência médica.
Queimaduras:
Primeiros Socorros
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Ferimentos
Queimaduras:
1. Tirar todos os objetos (roupas, relógio, ou joias) no local da queimadura;
2. Arrefecimento da ferida: feita com água fresco (corrente/bacia) durante no máximo 5 minutos ou
colocar toalha molhada durante 30 minutos;
3. Lavar a ferida com água fresco e sabão diariamente e aplicar mel puro;
4. Procurar assistência médica.
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Vaccinas
Doenças prevenidas pelas vacinas
Outros:
a. Hepatite B
b. Raiva
c. Corona virus
d. Malária (últimas fases dos ensaios em curso).

