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É TUDO CULPA DO AEDES AEGYPTI?

NA VERDADE, A CULPA É NOSSA



E COMO PODEMOS PREVENIR?

Eliminação da 
famosa “água 

parada” + 
proteção dos 

indivíduos 
(repelentes)

Destruição, 
proteção e 

isolamento de 
criadouros

Cultivo de 
predadores 

(peixes, 
invertebrados 
aquáticos) nos 
corpos de água 

propícios

DST de 
mosquito: 
bactéria 

Wolbachia

Controle químico 
(venenos, 

hormônios)

NOTIFICAÇÃO 
COMPULSÓRIA



QUANTO AOS REPELENTES...
PRINCÍPIO 
ATIVO

PRODUTO (FABRICANTE) E FORMAS DE 
APRESENTAÇÃO

CONCENTRAÇÃO
(%)

IDADE 
PERMITIDA

TEMPO DE AÇÃO 
ESTIMADO*

DEET Autan (Johnson Ceras) aerossol, loção, spray 6-9 >2 anos Até 2h

OFF (Johnson Ceras) loção, spray 6-9 > 2 anos Até 2h

OFF kids (Johnson Ceras) loção 6-9 > 2 anos Até 2h

OFF (Johnson Ceras) aerossol 14 > 12 anos Até 6h

Super Repelex (Reckitt Benckiser) spray/loção 
e aerossol

14,5 e 11,05 > 12 anos Até 4h

Icaridina Exposis adulto (Osler) gel, spray 50 > 12 anos Até 5h

Exposis extreme (Osler) spray 25 > 10 anos Até 10h

Exposis infantil (Osler) spray 25 > 2 anos Até 10h

IR3535 Loção antimosquito (Johnson & Johnson) ** > 6 meses Até 4h

Óleo de 
citronela

Citronim spray (Weleda) 1,2 > 2 anos Até 2h

*Informações fornecidas pelo fabricante
**Informações não fornecidas pelo fabricante



DENGUE



INTRODUÇÃO
Dengue é uma doença causada por 5 tipos de vírus 
diferentes (DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4, DEN-5)

Não existem medicamentos específicos

Existe uma vacina, pouco eficaz a ainda não bem aceita 
nos meios acadêmicos



TRANSMISSÃO DE DENGUE
Aedes aegypti é o principal vetor, mas o Aedes albopictus (mosquito 
de florestas) eventualmente pode ser transmissor

O mosquito vive por volta de 1-4 semanas. A fêmea se alimenta de 
sangue, principalmente durante o dia e pode voar num raio de 800 
metros

Quando a fêmea se contamina com o vírus, dentro de 1-2 semanas 
ganha capacidade de contaminar outras pessoas, até o fim de sua 
vida
◦ O ovo do Aedes sobrevive por 450 dias (1 ano e 2 meses), mesmo no 

ambiente seco
◦ Existem casos confirmados de mosquitos que nascem contaminados com 

o vírus (transmissão vertical)



AS PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES

Mosquito 
doméstico e 
criadouros 
dentro dos 
domicílios

Venenos 
pouco 

eficazes
População 

irresponsável

Circulação 
concomitante 
de 4 sorotipos 

do vírus

Exposição de 
crianças ao 

vírus da 
dengue

Manejo 
clínico 

inadequado
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ESTAMOS NUM ANO EPIDÊMICO DE DENGUE?

A cada 2 ou 3 anos 
temos um período 
chamado de anos 

epidêmicos, em que 
os números de 

casos de dengue 
aumentam

O ultimo ano 
epidêmico foi 

2015... Devemos 
então aguardar pelo 

pior?

O Brasil é 
responsável por 

75% dos casos de 
dengue da América 

Latina

A ocorrência de 
grande número de 
casos em crianças 

indica epidemia 
grave



MECANISMOS DA DOENÇA
Depois de entrar no sangue de uma pessoa, o vírus invade o sistema linfático e em 2-3 
dias invade as células de defesa no sangue

O organismo inicia um processo de defesa, liberando substâncias que causam dilatação 
dos vasos sanguíneos e estimulam a coagulação

Quando a resposta de defesa é exagerada, os vasos sanguíneos se dilatam demais, 
causando acúmulo de líquido nos pulmões, pernas, abdome. Além disso, o corpo consome 
as plaquetas em excesso, fazendo com que um sangramento simples se torne interminável

Quando a pessoa é reinfectada pelo mesmo sorotipo, não desenvolverá mais a doença

Mas se houver infecção de um sorotipo diferente, a resposta inflamatória será mais intensa 
e catastrófica



SINAIS E SINTOMAS DE DENGUE
Febre 39-40°C, de início abrupto

Cefaleia, Astenia
Artralgia, Dor retroorbitária

Exantema (manchas no corpo): 
maculopapular, atingindo todo corpo 

sem poupar planta dos pés e palma das 
mãos, com ou sem prurido, 

frequentemente no desaparecimento da 
febre

Anorexia, náuseas e vômitos. 
Diarreia 3-4 vezes no dia, presente em 

48% dos casos, não volumosa

Entre 3-7° dias da doença, quando 
ocorre queda da febre, podem haver 

sinais de alarme. Os mais graves são dor 
abdominal e ascite, precedendo 24-48h 

o período de choque

MANIFESTAÇÃO 
CLÁSSICA



Manifestações 
atípicas

Descompensação de 
insuficiência cardíaca

Insuficiência 
respiratória

Insuficiência 
hepática

Meningite

Encefalite

Síndrome de 
Guillain-

Barré

Psicose

Síndrome de 
Reye



INTERAÇÃO COM MEDICAMENTOS
Devemos lembrar que certas medicações tem usos restritos no 
quadro de dengue:
◦ Acido acetilsalicílico
◦ Warfarina
◦ Clopidogrel, ticagrelor, dabigatrana
◦ Antiinflamatórios não esteroidais (diclofenaco, cetoprofeno, ibuprofeno, 

nimesulida, naproxeno...)
◦ Corticoides

O uso só é liberado diante de recomendação médica vigilante



CASO SUSPEITO DE DENGUE

NÃO EXISTE MAIS 
DENGUE 

CLÁSSICA E 
DENGUE 

HEMORRÁGICA!

Agora a dengue é 
dividida em graus 

(A, B, C, D)

Doença febril aguda com até 7 dias de duração, com 2 ou mais dos 
seguintes sintomas
Cefaleia, Dor retro-orbitária, Mialgia, Astenia, Prostração, Exantema

Pode ou não haver leucopenia, hemorragia e sinais de alarme

Paciente esteve nos últimos 15 dias numa área de exposição do 
Aedes aegypti



A PRÉ-CONSULTA DEFINE O CURSO DO 
TRATAMENTO!
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IDADE, GESTAÇÃO

HISTÓRIA DE DENGUE PRÉVIA

DIABETES, HIPERTENSÃO

ANEMIA FALCIFORME, DOENÇA RENAL

GASTRITE/ULCERA

DOENÇAS NO FÍGADO, INSUFICIENCIA CARDÍACA

USO DE MEDICAMENTOS



INFORMAÇÕES IMPORTANTES NA PRÉ-
CONSULTA E NA HISTÓRIA PRÉVIA

História de dengue anterior

Asma, atopia, alergia a medicamentos

Diabetes Mellitus

Doenças hematológicas (principalmente anemia falciforme)

Doença Renal Crônica

Doença ácido-péptica

HAS e outras doenças cardiovasculares graves

Hepatopatias

Doenças autoimunes

Uso de AAS, clopidogrel, heparina, warfarina, anti-inflamatórios, imunossupressores, corticosteroides

Crianças, idosos, gestantes





OS GRAUS DA DENGUE

A
•Prova do laço negativa, sem sangramentos espontâneos
•Sem sinais de alarme
•Sem condições de risco ou grupos especiais

B
•Prova do laço positiva ou sangramentos espontâneos
•Sem sinais de alarme
•Com condições de risco ou grupos especiais

C
•Presença de um ou mais sinais de alarme
•Sangramento presente ou ausente
•Sem hipotensão

D
•Hipotensão ou choque
•Sangramento presente ou ausente



PROVA DO LAÇO
Realizada em TODOS os casos suspeitos de dengue, pode ser a única 
reação hemorrágica da doença
Prova do laço NÃO FECHA DIAGNÓSTICO

Desenhar um quadrado de 2,5cm de lado (área de um polegar) no 
antebraço da pessoa, verificar a PA deitado ou sentado

Calcular o valor médio da PA (sistólica + diastólica dividido por 2): 
120+80 = 200. Média 100

Insuflar o manguito até o valor calculado. Manter por 5 minutos no 
adulto e 3 minutos na criança ou até aparecimento de petéquias

Contar o número de petéquias no quadrado. Prova positiva se mais 
de 20 no adulto ou mais de 10 na criança



DENGUE GRAU A
DEFINIÇÃO
◦ Casos suspeito de dengue, sem sinais de alarme
◦ Hemograma normal
◦ Sem fatores de risco ou comorbidades
◦ Prova do laço negativa

AMBIENTE: ambulatorial (ESF). Reavaliação ao final do período febril

EXAMES: a critério médico, via de regra não são necessários

HIDRATAÇÃO: via oral (Sais de Reidratação Oral – SRO). 
◦ Calcular 60mL/kg/dia, sendo 1/3 de SRO e o restante de outros líquidos da dieta.
◦ Manter hidratação até o desaparecimento da febre

MEDICAMENTOS SINTOMÁTICOS
◦ Antitérmicos (paracetamol, dipirona)
◦ Antieméticos (bromoprida, metoclopramida, ondansetrona, dimenidrato)
◦ Anti-histamínicos (loratadina, dexclorfeniramina)



DENGUE GRAU B
DEFINIÇÃO
◦ Casos suspeito de dengue, sem sinais de alarme
◦ Hemograma pode ter variações
◦ Com fatores de risco ou comorbidades (especialmente anemia falciforme, 

idade < 2 anos e > 60 anos, gestante, cardiopata, diabetes, história de 
dengue anterior, uso de medicações de risco)

◦ Prova do laço positiva

AMBIENTE: estabilização em pronto-socorro ou ambulatorial (ESF), 
acompanhamento ambulatorial. Reavaliação em 24h e ao final do 
período febril
EXAMES: hemograma completo
HIDRATAÇÃO: parenteral até estabilização (80mL/kg/dia, 1/3 parenteral)
◦ Calcular 80mL/kg/dia, sendo 1/3 de SRO e o restante de outros líquidos da 

dieta.
◦ Manter hidratação até o desaparecimento da febre

MEDICAMENTOS SINTOMÁTICOS



DENGUE EM CRIANÇAS

Facilmente 
confundida com 

um resfriado.

As crianças 
desenvolvem 

manifestações 
graves entre 3-5°

dia da doença

Sinais de alarme = 
ALTO RISCO DE 
COMPLICAÇÕES

Complicações 
mais frequentes: 

Derrame pleural e 
cavitário.

Necessário RX de 
tórax antes da 

hidratação



DENGUE EM GESTANTES

A gestação causa 
alterações que 

dificultam o 
reconhecimento 
dos casos graves 

de dengue

Quanto mais 
próximo do fim 
da gestação, 

maior o risco do 
recém-nascido 
ter sintomas de 

dengue

O parto normal é 
a escolha menos 
comprometida, 
pelos riscos de 
hemorragia da 

cesárea

Devemos evitar a 
hiper-hidratação 

na gestante, 
situação comum

Sempre 
diferenciar o 

diagnóstico de 
dengue da 

síndrome HELLP, 
pré-eclampsia e 

sepse



SINAIS DE ALARME PARA DENGUE
SINAIS DE ALARME NA DENGUE (GRAU C)

Dor abdominal intensa e contínua

Vômitos persistentes

Hipotensão postural e/ou lipotimia

Hepatomegalia dolorosa

Sangramento de mucosa ou hemorragias importantes

Sonolência e/ou irritabilidade

Diminuição da diurese

Diminuição repentina da temperatura ou hipotermia

Aumento repentino do hematócrito

Queda abrupta das plaquetas

Desconforto respiratório



DENGUE GRAU C
DEFINIÇÃO
◦ Casos suspeito de dengue, com sinais de alarme
◦ Prova do laço negativa ou positiva ou outras manifestações hemorrágicas
◦ Dengue Grau B sem melhora após expansão volêmica

AMBIENTE: pronto socorro e hospitalar. Reavaliação a cada 24h

EXAMES: sorologias, hemograma completo, transaminases, 
radiografia de tórax, US de abdome

HIDRATAÇÃO: via parenteral (80mL/kg/dia, sendo 1/3 em 4-6h e o 
restante em 20-18h)

MEDICAMENTOS SINTOMÁTICOS



SINAIS DE CHOQUE NA DENGUE
PARÂMETROS CHOQUE AUSENTE CHOQUE 

COMPENSADO 
(FASE INICIAL)

CHOQUE COM HIPOTENSÃO 
(FASE TARDIA)

Frequência 
cardíaca

Normal Taquicardia Taquicardia intensa, com 
bradicardia no choque tardio

Extremidades Temperatura 
normal e rosadas

Distais, frias Frias, úmidas, pálidas ou 
cianóticas

Intensidade do 
pulso periférico

Forte Pulso fraco e 
filiforme

Tênue ou ausente

Enchimento 
capilar

Normal (<2s) Prolongado
(>2s)

Muito prolongado, pele 
mosqueada

Pressão Arterial Normal para idade PA convergente 
(<20mmHg)

Hipotensão 
PA convergente <10mmHg
PA indetectável

Ritmo 
respiratório

Normal para idade Taquipneia Acidose metabólica, 
hiperpneia ou respiração de 
Kussmaul

Diurese Normal (1,5-
4mL/kg/h)

Oligúria
(<1,5mL/kg/h)

Oligúria persistente



FEBRE HEMORRÁGIDA DA DENGUE E 
SÍNDROME DO CHOQUE DO DENGUE

Quando ocorre o fim da febre (normalmente em 2-4 dias), as células 
de defesa do corpo são destruídas, causando intensa liberação de 
material tóxico

Por esse motivo, o paciente pode apresentar palidez, cianose, 
sudorese intensa, pele fria e irritabilidade. Em casos mais graves, há 
hipotensão, pulso rápido e fino, configurando o Choque do Dengue



FEBRE HEMORRÁGIDA DA DENGUE E 
SÍNDROME DO CHOQUE DO DENGUE

Quando há redução das plaquetas, ocorre perda de plasma do 
sangue, acarretando em concentração do sangue (aumento do 
hematócrito) e queda da albumina.

Sinal de extravasamento de plasma: aumento de 20% do 
hematócrito em relação ao inicial ou queda de mais de 20% após 

expansão com cristaloide e/ou derrame cavitário

Nessa fase, há derrame pleural, ascite, efusões subcapsulares no 
fígado e baço. É o momento de maior mortalidade da dengue

Caso o paciente receba hidratação adequada, o quadro tende a se 
resolver em 2-3 dias

Sinal de extravasamento de plasma: aumento de 20% do hematócrito em 
relação ao inicial ou queda de mais de 20% após expansão com 

cristaloide e/ou derrame cavitário



DENGUE GRAU D
DEFINIÇÃO
◦ Casos suspeito de dengue, com sinais de alarme
◦ Sinais de choque ou paciente com PA convergente

AMBIENTE: Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

EXAMES: mesmos do C, avaliar necessidade de outros exames

HIDRATAÇÃO E MEDICAÇÃO: terapia de sepse, considerar droga 
vasoativa



ALTERAÇÕES LABORATORIAIS DA DENGUE
Hemograma pode apresentar achados característicos:
◦ Hemoconcentração (aumento do hematócrito)
◦ Plaquetopenia

E inespecíficos
◦ Leucopenia

Em geral, os 3 primeiros dias apresentam hemograma normal

Em casos mais graves (Grau C e D e indivíduos em risco), devemos 
dosar albumina sérica, TGO e TGP, bilirrubinas, função renal, 
gasometria, DHL



QUANDO DEVEMOS FAZER SOROLOGIA?
Com até 2 dias de doença, podemos fazer replicação do RNA viral (PCR)

Nos 3 primeiros dias de infecção, podemos dosar o NS1. A partir do 7°
dias, podemos fazer ELISA (IgM e IgG)

INDICAÇÃO DO ELISA
◦ Fora de epidemias: a partir do 6° dia de todo caso suspeito
◦ Durante epidemias: colher amostra de 10% dos casos suspeitos a partir do 6°

dia
◦ Todos os casos graves (Grau C e D)
◦ Em indivíduos de maior risco: crianças, gestantes, idosos indivíduos com 

comorbidades

Em indivíduos que já tiveram dengue (IgG positivo), o IgM pode não 
positivar numa nova infecção. Entretanto, PCR e NS1 se tornam positivos



FEBRE 
CHIKUNGUNYA



INTRODUÇÃO

A palavra CHIKUNGUNYA vem do 
dialeto africano maconde, 

significa “aquele que dobra o 
joelho”

É uma doença viral, transmitida 
pelo Aedes aegypti e Aedes 

albopictus, facilmente 
confundida com a dengue

Reconhecida há muitos anos, 
mas pouco estudada, não se 

relaciona a mortalidade



CASO SUSPEITO DE 
CHIKUNGUNYA

Manutenção 
da dor após 

fim dos 
outros 

sintomas

Dor nas 
articulações, 
com ou sem 

inchaço

FEBRE ALTA E 
SÚBITA 
(>38,5°C)
•Visitou área de 
risco da doença



SINTOMAS CLÁSSICOS
FASE AGUDA

•Febre alta 
repentina

•Dor articular muito 
intensa

•Pode ter cefaleia, 
náuseas, vômitos, 
exantema, 
lombalgia

•O quadro dura de 
3-10 dias

FASE SUBAGUDA

•Iniciado após os 10 
primeiros dias, até 
3 meses de 
duração

•Pode causar 
depressão, 
síndrome de 
Raynaud, piora de 
dores crônicas, em 
especial de artrites 
e tendinites

•Normalmente dura 
2-3 meses

FASE CRÔNICA

•Quando há 
persistência dos 
sintomas por mais 
de 3 meses

•Pode durar anos



FATORES DE RISCO PARA DOR CRÔNICA DO 
CHIKUNGUNYA

Idade acima 
de 45 anos

Sexo 
feminino

Doença 
articular 

anterior à 
febre do 

Chikungunya

Lesões 
articulares 
graves na 

fase aguda 
da doença



FORMAS GRAVES DE CHIKUNGUNYA
A doença normalmente não é grave, mas pode haver
◦ Acometimento nervoso: meningoencefalite, síndrome de Guillain-Barré, 

síndrome cerebelar, paralisias, neuropatias
◦ Acometimento oftálmico: neurite óptica, retinite, uveíte
◦ Acometimento cardiovascular: miocardite, Insuficiência Cardíaca, arritmia
◦ Acometimento da Pele: hiperpigmentação por fotossensibilidade, 

ulceração
◦ Acometimento renal: nefrite, insuficiência renal
◦ Outros: pneumonia, hepatite, síndrome da secreção inapropriada do 

hormônio antidiurético, insuficiência adrenal

Condições raras, mas possíveis



SOROLOGIA PARA CHIKUNGUNYA

Diagnóstico feito 
por sorologia ou 

PCR

Orientado solicitar 
exames em casos 

suspeitos



TRATAMENTO

FASE AGUDA

•EVITAR ANTI-INFLAMATÓRIOS 
E CORTICOIDES

•Dipirona
Codeína
Tramadol

FASE SUBAGUDA E CRÔNICA

•Anti-inflamatórios e 
corticoides liberados, exceto 
em situações especiais

•Ibuprofeno, naproxeno
Prednisona 0,5mg/kg/d
Tramadol, codeína
Amitriptilina, gabapentina

•Hidroxicloroquina e 
metotrexato para artralgia
Sulfassalazina caso haja falha



FEBRE DO ZIKA



INTRODUÇÃO
Doença viral transmitida pelo Aedes aegypti

Muito semelhante à dengue e chikungunya, mas com 
quadro clínico bem mais brando

Doença velha e pouco estudada, reconhecida desde a 
década de 50

Maior risco aos fetos, com possíveis malformações 
relacionadas ao sistema nervoso central



SINTOMAS CLÁSSICOS

Manchas 
vermelhas pelo 

corpo, com 
prurido e lesões 

na pele

Edema de 
membros 
inferiores

Conjuntivite 
intensa 
bilateral



E A MICROCEFALIA?
Em 2015 o pesquisador brasileiro Stevens Rehen 
descobriu a relação entre Zika vírus e a microcefalia

O vírus tem preferência pelo sistema nervoso, 
especialmente em desenvolvimento

Todo caso de micro e anencefalia devem ser notificados 
para investigação de infecção do Zika vírus

Alguns estudos apontam a possibilidade de transmissão 
sexual do Zika vírus, ainda não confirmada



DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

DIAGNÓSTICO

PCR com até 
7 dias de 
doença

TRATAMENTO

Sem 
medicação 
específica

Sintomáticos 
e hidratação



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DAS ARBOVIROSES

SINAIS E SINTOMAS DENGUE CHIKUNGUNYA ZIKA

Febre acima de 38,5°C 4-7 dias de duração 2-3 dias de duração Febre baixa e rara

Mialgia ++++ + ++

Artralgia Fraca Intensa Fraca-moderada

Edema de extremidades - + ++

Exantema maculopapular A partir do 4° dia Do 2°-5° dia, fraco Surge no 1°-2° dia, 90% dos casos

Cefaleia +++ + ++

Conjuntivite Raro + +++

Linfadenopatia Raro ++ +

Hepatomegalia - +++ -

Leucopenia +++ +++ -

Trombocitopenia Frequente ++ Ausente (raro)

Hemorragia ++ - -

Risco de morte Possível Raro Raro



CONCLUSÕES
Dengue, Chikungunya e Zika são doenças em ascensão, 
representam risco para a população geral

O foco no combate às doenças deve ser acabar com os 
vetores Aedes aegypti, principalmente envolvendo 
população e poder público

A triagem deve funcionar para identificar casos graves e 
reconhecer complicações. Dados mínimos são 
temperatura, pulso, pressão arterial



CONCLUSÕES
O cartão de acompanhamento dos casos suspeitos 
deve ser preenchido e utilizado, tanto quanto a 
notificação compulsória de todos os casos suspeitos

Os serviços de saúde devem contar com métodos de 
hidratação, controle da dor e de sintomas associados, 
para melhorar a condição geral da população afetada

As equipes de saúde devem estar atentar e treinadas 
para receber e manejar casos simples e graves



MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO!
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