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Infectologia

FEBRE AMARELA
A Febre Amarela (FA) é uma arbovirose (transmitida por artrópode, inseto)
causada por um vírus do gênero Flavivírus cujos vetores são os mosquitos
Haemagogus (FA silvestre) ou Aedes aegypti (FA urbana). A transmissão do
vírus ocorre nos continentes Americano e Africano entre os paralelos 12 de
latitude Norte e 12 de latitude Sul, não ocorrendo casos autóctones na Ásia
apesar da existência de Aedes aegypti na região e da presença do macaco
Rhesus (susceptível a doença no ciclo silvestre). No Brasil, há presença dos
vetores em todo o território nacional, com risco potencial de disseminação da
doença nas grandes cidades. No entanto, no momento, só observamos a
transmissão no ciclo silvestre como maior responsável pela perpetuação da
doença no Brasil. Observe abaixo os mapas que indicam as regiões para onde
se recomenda a vacinação e o status de transmissão da doença:

http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/febre-amarela-sintomastransmissao-e-prevencao#epidemiologia

Na febre amarela silvestre os primatas não humanos são os principais
hospedeiros (assim como alguns marsupiais e roedores), com o mosquito
Haemagogus funcionando como vetor. Na forma urbana, são os homens os
principais hospedeiros, havendo pouca ou nenhuma importância a infecção de
animais domésticos, com o Aedes aegypti sendo o principal vetor. O período de
incubação extrínseca (no mosquito) é de cerca de 12 dias, e após este período
o mosquito carrega o vírus para o resto da vida, sendo capaz de infectar
diversos mamíferos. Já no homem, o período de incubação varia entre 3-6 dias,
com o período de transmissibilidade ocorrendo 1 dia antes dos sintomas até 34 dias após o início da doença (período em que ocorre a viremia).
CLÍNICA
A FA é uma doença febril aguda de curta duração (máximo de 12 dias) com
caráter bifásico, ocorrendo um pequeno período de remissão após cerca de 3-4
dias de sintomas inespecíficos caracterizados por início abrupto de febre alta,
pulso lento em relação à temperatura (sinal de Faget), cefaléia, mialgia,
náuseas, vômitos, prostração e calafrios. Em 90% dos casos, após 3-4 dias de
sintomas, ocorre melhora total e o paciente passa a apresentar imunidade para
o resto da vida. Porém, em 10% dos casos, por volta do 4º dia, horas após a
melhora dos sintomas o paciente apresenta quadro de febre, vômitos em borra
de café, icterícia, dor abdominal em quadrantes superiores, equimoses,
gengivorragia, epistaxe, insuficiência renal aguda (IRA), obnubilação e coma.
Ao
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hepatomegalia moderada, icterícia com congestão conjuntival e hemorragias
que inicialmente acometem o trato gastrointestinal (TGI) e a pele mas evoluem
para hemorragia de vias aéreas superiores e locais de punção. Finalmente o
paciente evolui para alterações do ritmo respiratório, soluços, bradicardia e
hipotensão. A convalescença é rápida e os óbitos costumam ocorrer entre o 6º7º dia, porém, óbitos tardios relacionados à sepse secundária, necrose tubular
aguda ou pneumonia são registrados após o décimo dia.

LABORATÓRIO
Nos primeiros dias o leucograma pode demonstrar leucocitose com desvio para
a esquerda e eosinopenia que evoluem por volta do 3-4º para leucopenia com
linfocitose e eosinopenia. As transaminases (principalmente TGP) encontramse muito elevadas (>1000) sendo indicador de gravidade da doença. A
bilirrubina (às custas de bilirrubina direta) está elevada assim como o colesterol
e a fosfatase alcalina, porém não representam valor prognóstico. Uréia e
creatinina estão muito elevadas e também são indicadores de gravidade do
quadro. A presença de proteinúria, albuminúria ajudam no diagnóstico
diferencial com doenças como as hepatites virais, havendo também hematúria
e cilindrúria com possível evolução para oligúria nos casos graves. O TAP
encontra-se elevado e demonstra importante disfunção hepática. O VHS é
baixo ou zero.
O diagnóstico laboratorial é feito através do isolamento do vírus, de PCR ou
sorologia (mais comum).

CASO SUSPEITO
Febre há menos de sete dias + icterícia + um dos sinais e sintomas abaixo ou
quadro de início abrupto com início há menos de 7 dias procedente de área
endêmica:
• Sinal de Faget
• manifestações hemorrágicas
• dor abdominal alta
• albuminúria
• oligúria

CASO CONFIRMADO – Laboratorial
Suspeito mais pelo menos um dos abaixo:
• detecção de IgM por MAC-ELISA
• isolamento do vírus em cultura
• histopatológico compatível com vínculo epidemiológico
• PCR positivo para FA
• aumento de 4 vezes no título de IgG pela técnica de inibição da
hemaglutinação

CASO CONFIRMADO – Epidemiológico
• caso suspeito que evolui para morte em 10 dias, sem comprovação
laboratorial em um contexto de surto ou epidemia com outros casos já
confirmados laboratorialmente.

TRATAMENTO
A terapia é de suporte dado que não há tratamento específico para o combate
do vírus da Febre Amarela. Casos graves devem ser internados em Unidade de
Terapia Intensiva (UTI). Medicamentos como salicílico (ex.: AAS) possuem
indicação de serem evitados por aumentarem o risco de eventos hemorrágicos.

PREVENÇÃO
Existe no Brasil a vacina para a febre amarela que deve ser aplicada
regularmente às pessoas que vivem em áreas endêmicas e naquelas que
pretendem adentrar estas regiões. Desde Abril de 2017, o Ministério da Saúde
adota o esquema de vacinação única durante toda a vida (de acordo com o
recomendado pela OMS), ao contrário do que era feito anteriormente
(revacinacao a cada 10 anos). O manual do ministério da saúde recomenda a
vacinação para crianças acima de 9 meses de idade. Devemos lembrar que a
vacina de FA é uma vacina de vírus vivo atenuado, não devendo ser aplicada
em gestantes, imunossuprimidos e crianças menores de 6 meses (que ainda
podem conter anti-corpos circulantes da mãe).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
• Leptospirose: hemorragias mais tardias. Transaminases estão pouco
elevadas e VHS é muito elevado.
• Malária: nos primeiros dias os sintomas são indistinguíveis e pode
haver coinfecção. Na malária a anemia pode ser pronunciada e é
precoce, há esplenomegalia importante, aumento discreto das
transaminases e menor tendência hemorrágica.
• Hepatites virais: ambas cursam com icterícia pronunciada, sintomas
digestivos e sangramentos no TGI. Na hepatite ocorre febre menos
intensa, sem aumento de uréia e creatinina e ausência de albuminúria.
• O diagnóstico diferencial com outras arboviroses como a Dengue é
muitas
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LEPTOSPIROSE
A Leptospirose é uma doença febril aguda causada por uma bactéria espiralada
chamada Leptospira interrogans. É uma zoonose que ocorre em todo o mundo,
podendo acometer uma grande variedade de mamíferos porém, apresenta
como principal reservatório os roedores. Nas cidades o rato de esgoto, Rattus
novergicus, é o principal responsável pela infecção humana devido a seu
grande número e pelo fato de a bactéria se multiplicar em seus túbulos renais
sem causar danos, sendo liberada na urina por longos períodos. Nos países
mais desenvolvidos, transmissão para os humanos está relacionada à infecção
de animais domésticos e atividades recreativas que envolvam exposição
a água.
Após o contato com a bactéria, esta penetra a pele ativamente disseminandose pelo organismo, levando à leptospiremia que causa capilarite disseminada e
aumento da permeabilidade capilar, com perda de fluido para o terceiro espaço.
Após o surgimento de anticorpos, a bactéria deixa de ser observada nos fluidos
corporais (exceto na urina) e há início então da fase imune com o
comprometimento de diversos órgãos.

CLÍNICA
A leptospirose possui um período de incubação de cerca de 5-14 dias. A
maioria dos indivíduos acometidos não apresenta sintomas ou apresenta
sintomas leves e inespecíficos. Somente 10% apresenta a forma grave (doença
de Weil, caracterizada pela tríade: icterícia, insuficiência renal e hemorragias)
que ocorre principalmente em adultos jovens do sexo masculino (90%).
A doença também pode apresentar um caráter bifásico, iniciando-se de forma
abrupta com febre alta, calafrios, mialgia intensa (mais notável nas
panturrilhas), cefaléia, dor retrorbitária. Podem ocorrer dor abdominal, náuseas
e vômitos frequentes além de intensa hiperemia conjuntival. Não é incomum a
presença de faringite. Ocorre melhora em até uma semana e em alguns casos,
após 2 dias sem sintomas, pode haver meningite com líquido cefalorraquidiano

claro que possui excelente prognóstico. No entanto, 10% dos doentes
apresentam, a partir do 3º dia de doença, uma piora importante do estado
geral, acompanhada de icterícia rubínica, insuficiência renal com oligúria ou
poliúria e manifestações hemorrágicas (petéquias, epistaxe e até hemorragia
pulmonar – a leptospirose é uma causa clássica de síndrome pulmão-rim).
Miocardite é comum e com frequência podemos detectar hepatomegalia sem
esplenomegalia. Observe que a Doença de Weil é de tal forma incomum nas
crianças que devemos primeiro excluir outras causas para o quadro observado,
como sepse por Staphylococcus aureus.

LABORATÓRIO
O hemograma irá demonstrar leucocitose com neutrofilia e desvio para a
esquerda além de trombocitopenia, hemoconcentração (devido a desidratação)
e possível anemia (que está relacionada com a gravidade da doença). O VHS
está sempre elevado, sendo uma importante ferramenta para o diagnóstico
diferencial com a Febre Amarela (que cursa com VHS tendendo a zero). As
escórias nitrogenadas estão sempre elevadas na forma grave (a nefrite
intersticial aguda é a lesão fundamental da leptospirose, porém só ocorre mais
tardiamente devido a fenômenos imunológicos. As alterações de escórias
nitrogenadas observadas na fase inicial são devidas a necrose tubular aguda
por hipoperfusão) com aumento progressivo da uréia e da creatinina. Os níveis
de potássio estão normais ou abaixo dos valores de referência, apesar das
escórias elevadas, o que ajuda no diagnóstico diferencial para esta afecção. As
transaminases estão elevadas (até 4 vezes o valor de referência) e a bilirrubina
tende a estar significativamente elevada (ambas as frações, aumentam, porém
é observado maior incremento na bilirrubina direta). A presença de bilirrubina
aumentada ajuda no diagnóstico diferencial com dengue, que dificilmente cursa
com hiperbilirrubinemia. O exame de urina pode apresentar proteinúria, piúria e
hematúria macroscópica. O TAP encontra-se alargado principalmente nas
formas graves.

DIAGNÓSTICO
O diagnóstico pode ser feito através de sorologia, isolamento em cultura ou
através de PCR. No entanto, é importante frisar que não é necessário a
confirmação diagnóstica através de alguns desses métodos para a instituição
do tratamento, a simples suspeita de leptospirose já deve direcionar a
terapêutica que será abordada abaixo.
O padrão ouro de sorologias para Leptospirose é a reação de microaglutinação
que é considerada reativa quando há uma titulação acima de 1:100 e indicativa
de infecção quando a sorologia pareada em 2 semanas demonstra aumento de
4x nesse título. Outros métodos como ELISA e macroaglutinação também
podem ser utilizados.
O isolamento por hemocultura é obtido na primeira semana e após este período
as culturas de urina serão positivas.

TRATAMENTO
O principal procedimento terapêutico na leptospirose é a instituição de
hidratação adequada, oral ou venosa, dependendo da gravidade do paciente.
Analgésicos e antitérmicos podem ser utilizados devendo-se evitar o uso de
AINEs.
A instituição de antibioticoterapia ainda é ponto de debate. Alguns autores
reivindicam que não há benefício na instituição de terapia específica quando o
quadro se apresenta há mais de quatro dias, porém outros relatam que todos
devem ser tratados independentemente do tempo de evolução pois o
tratamento antibiótico diminui a duração da febre, da insuficiência renal e o
tempo de internação, sem afetar no entanto o prognóstico final das formas
mais graves.

PROFILAXIA
A profilaxia não está rotineiramente indicada, porém em situações especiais ela
pode ser prescrita com profilaxia pós-exposição ou pré-exposição.

MALÁRIA
A malária é uma doença febril aguda causada por um protozoário do gênero
Plasmodium. Quatro espécies são capazes de infectar o homem: P. falciparum,
P. vivax, P. ovale e P. malariae, sendo os 2 primeiros os mais comuns no Brasil
(P. vivax com 90% dos casos, P. falciparum em segundo lugar).

A transmissão ocorre através da picada de mosquitos do gênero Anopheles,
vetores da doença, que possuem maior atividade noturna com hábito
intradomiciliar, geralmente. A maior parte das infecções por Plasmodium ocorre
dentro dos estados da Amazônia legal, com baixo risco ou nenhuma
transmissão nas regiões fora desta área.

CICLO DO PLASMODIUM
Após a picada do inseto, são inoculados na corrente sanguínea as formas
infectantes do parasita, os esporozoítas. Estes após circularem na corrente
sanguínea por um curto período alcançam o fígado onde invadem os
hepatócitos, multiplicando-se por esquizogonia e formando os esquizontes
hepáticos. Os esquizontes hepáticos então geram merozoítas que rompem o
hepatócito e ganham a corrente sanguínea. No sangue, os merozoítas são
capazes de penetrar nas hemácias, onde então passam a ser denominados de
trofozoítas, que após sua divisão formam esquizontes sanguíneos que darão
origem a novos merozoítas que irão romper a hemácia e reiniciar o ciclo
infectando novos glóbulos vermelhos.

Algumas populações de merozoítas, no interior dos eritrócitos, irão se
diferenciar em gametócitos, dando início ao ciclo sexuado do parasita após
serem ingeridos pelo inseto.
Nos pacientes infectados por P. vivax ou P. ovale, uma parte dos esporozoítas
se diferencia em uma forma hepática de latência, os hipnozoítas.
Cada espécie parasita um tipo de hemácia, sendo assim, vivax e ovale
parasitam reticulócitos, o malariae parasita hemácias maduras enquanto o
falciparum é capaz de infectar todos os tipos de células eritróides, o que lhe
confere grande potencial de gravidade.

CLÍNICA
A gravidade das manifestações clínicas pode variar de acordo com a espécie
que causa a infecção e com a imunidade prévia dos pacientes (não imune ou
semi-imune – morador de área endêmica com episódios prévios de malária). A
infecção por P. falciparum deverá ser sempre considerada potencialmente
grave, enquanto a infecção pelas outras espécies em pacientes semi-imunes
pode ser oligossintomática ao mesmo tempo que em pacientes não-imunes
pode levar a casos graves. Atente que todo caso grave de malária deve ser
considerado como causado por falciparum e tratado adequadamente.
O período de incubação varia entre 9-40 dias e o principal sintoma apresentado
é a febre, que é contínua e raramente apresenta o padrão de febre terçã ou
quartã. Cefaléia, mialgias, prostração, sintomas gastrointestinais e ao exame
físico hepatoesplenomegalia e icterícia podem estar presentes.

CRITÉRIOS PARA MALÁRIA GRAVE

DIAGNÓSTICO
O principal método diagnóstico é a microscopia com a visualização do parasita
através de lâminas com gota espessa e distensão coradas pelo Giemsa. A gota
espessa, por possuir maior volume, é melhor para a contagem da parasitemia
além de ser mais sensível para a detecção da infecção enquanto a distensão
possui maior valor para a identificação da espécie.

TRATAMENTO

Nas infecções por vivax ou ovale, podem haver recaídas devido a reativação
dos hipnozoítas, devendo-se então repetir o tratamento com primaquina por 30
dias.
Nas gestantes e crianças menores de 6 meses o tratamento deve ser feito com
Quinina + Clindamicina.

MALÁRIA GRAVE

OBSERVAÇÕES: (1) sempre antes de realizar o tratamento com primaquina
deve ser pesquisada deficiência de G6PD, pois esta droga pode levar a crise
hemolítica nos pacientes com esta afcção. (2) Nos tratamento com quinino,
deve-se sempre atentar para a possibilidade de hipoglicemia.

PROFILAXIA
A profilaxia deve ser realizada com repelentes a base de DET (30-50%) ou
Icaridina que devem ser aplicados em toda a superfície do corpo descoberta.
Além disso, pode-se realizar quimioprofilaxia em situações selecionadas com
drogas como Mefloquina, Cloroquina, Doxiciclina ou Atovaquone+Proguanil.

DENGUE
A Dengue é uma doença febril aguda, causada por um vírus da família
Flaviviridae do gênero Flavivirus. Existem 4 tipos de vírus da Dengue (DENV14) que são capazes de infectar o homem através da picada de inseto, sendo o
vetor mais comum o Aedes aegypti e o segundo mais comum o Aedes
albopictus. Esta é uma doença classicamente urbana e periurbana que costuma
acontecer em surtos, geralmente durante os períodos de chuva.
CLÍNICA
O início é abrupto com febre, cefaléia, adinamia, mialgia, artralgia e dor
retrorbitária. Pode ocorrer, em 50% das vezes, exantema máculopapular que
não poupa a palma das mãos e a sola dos pés e que pode ser pruriginoso,
surgindo geralmente após a melhora da febre. Hiporexia, náuseas e vômitos
podem estar presentes assim como diarréia, que costuma ocorrer em poucos
episódios por dia e pouco volumosa. A doença dura classicamente no máximo
7 dias e na maioria dos casos não apresenta qualquer complicação.
No entanto, em uma pequena parcela dos acometidos, entre o 3º-7º dia,
quando ocorre a defervescência, o paciente pode apresentar os sinais de
alarme que indicam perda plasmática para o terceiro espaço e iminência de
choque hipovolêmico, devendo permanecer em observação em decorrência da
possível deterioração do quadro.
SINAIS DE ALARME

O
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trombocitopenia
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hemoconcentração, porém nenhuma dessas alterações confirma ou exclui o
diagnóstico de Dengue quando presentes. Há um leve aumento das
transaminases e em casos graves com insuficiência hepática há aumento da
bilirrubina e alteração do TAP.
Após a atualização da nova classificação de dengue do Ministério da Saúde, a
prova do laço entra como critério diagnóstico dos casos suspeitos de dengue.
Também utilizado para detectar aumento da permeabilidade vascular e risco de
sangramento. É um procedimento de baixa sensibilidade e baixa especificidade,
devendo ser correlacionada com outros critérios clínicos e laboratoriais.
É a realizada de acordo como descrito: desenhar um quadrado de 2,5 cm de
cada lado no antebraço da pessoa e verificar a PA (deitada e sentada); calcular
a PA média (PA diastólica x 2 + PA sistólica/3); insuflar novamente o manguito
até o valor médio e manter por 5 minutos em adultos (3 minutos em crianças)
ou até o aparecimento de petéquias ou equimoses; contar o número de
petéquias no quadrado: a prova será positiva se houver 20 petéquias ou mais
em adultos e 10 ou mais em crianças.

CASO SUSPEITO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
Caso suspeito de Dengue é aquele que apresenta história epidemiológica
compatível associada a febre por período máximo de 7 dias associada a pelo
menos dois dos sintomas:

DIAGNÓSTICO
O diagnóstico na maioria das vezes é clínico epidemiológico devendo se
instituir a terapia adequada à suspeita do quadro. O diagnóstico laboratorial
está fundamentado na detecção do antígeno NS1 (alta especificidade, baixa
sensibilidade) até o quinto dia de doença e da sorologia positiva (IgM) a partir
do 5º dia, quando não ocorre mais viremia e já há resposta humoral. Além
disso, pode se fazer o isolamento viral por meio de cultura viral ou, mais
recentemente, por métodos moleculares (PCR) até o 5º dia de doença, com alta
sensibilidade e especificidade, além de poder detectar o subtipo viral da
dengue.
TRATAMENTO
O tratamento é inespecífico, devendo-se tratar o paciente de acordo com os
seus sintomas. A principal medida para os casos graves é a hidratação venosa,
que deverá ser vigorosa nos casos de choque.
É importante ressaltar que AINEs (AAS, diclofenaco, nimesulida, cetoprofeno,
etc) não devem ser usados devido a disfunção plaquetária presente na doença
e que pode ser agravada pela ação dessas drogas sobre as plaquetas.

CHIKUNGUNYA
A febre Chikungunya é causada por um vírus do gênero Alphavirus transmitido
por mosquitos do gênero Aedes, sendo o Aedes aegypti um de seus principais
vetores. A doença apresentava transmissão autóctone na Ásia e na África,
contudo no final de 2013 passou a causar epidemias na América Central /
Caribe havendo grande preocupação quanto à possibilidade de transmissão no
Brasil devido a ampla disseminação do Aedes aegypti. A transmissão no Brasil
é documentada desde 2014, iniciada de forma independente no extremo Norte
do Amapá e no litoral sul da Bahia.

A doença possui uma fase aguda e uma fase crônica amplamente distintas. Na
fase aguda, muito semelhante à dengue, após um período de incubação de 3-7
dias, há o surgimento súbito de febre alta, dores articulares que acometem
predominantemente as grandes articulações e as extremidades, cefaléia e
mialgia, podendo haver ou não rash maculopapular e conjuntivite. Os sintomas
em geral duram cerca de 7-10 dias. No entanto, as dores articulares podem
durar meses ou anos, configurando a fase crônica da doença, que pode evoluir
com dor incapacitante.
A característica que pode ajudar na distinção com a Dengue é o fato da dor
articular ser muito proeminente, sendo o principal sintoma da doença. Os
pacientes são capazes de determinar exatamente quais articulações estão
acometidas.
O diagnóstico pode ser feito através da sorologia (IgM) que se torna positiva
após 5 dias do início dos sintomas. Pode ser feito também por via diret pela
detecção de RNA viral por PCR.
Não existe tratamento específico, utilizando-se analgésicos e anti-térmicos
para controle sintomático. O uso de AINEs e AAS deve ser evitado até que a
hipótese de Dengue seja afastada.

ZIKA
A febre do vírus Zika é uma doença causada por um vírus RNA fita simples (+),
do gênero Flavivirus, família Flaviviridae, transmitida, principalmente, pelos
mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. Considerada uma arbovirose
endêmica nos continentes africanos e asiáticos, com seu primeiro isolamento
viral em macacos sentinelas na Floresta de Zika, em Uganda na África (1947),
por isso sua denominação e alguns casos exportados para as Américas e
Oceania. No ano de 2015, teve confirmada sua transmissão autóctone, a partir
de abril. Atualmente, existem registros de circulação do vírus em 22 estados
brasileiros, incluindo o Rio de Janeiro.

Taxa de incidência (/100 mil hab.) de febre pelo
vírus Zika por município de notificação, até a Semana
Epidemiológica 32, Brasil, 2016

TRANSMISSÃO
Na Fiocruz, foi constatado a presença de vírus Zika ativo na urina e saliva, mas
isso não é suficiente para afirmar que são meios possíveis de transmissão. Está
descrito na literatura científica, ocorrência de transmissão ocupacional em
laboratório de pesquisa, perinatal e sexual, além da possibilidade de
transmissão via transfusional. No entanto, para fins de ações de prevenção
e controle da doença, considera-se que o principal modo de transmissão
seja vetorial.

CLÍNICA
Estima-se que somente 18% das infecções resultem em manifestações clínicas,
logo, a infecção assintomática é a mais frequente. Quando sintomática, é uma
doença febril aguda, autolimitada, que, não se associa a complicações graves,
na maioria dos casos, apresentando febre baixa intermitente, mialgia, cefaleia,
hiperemia conjuntival não pruriginosa, e menos frequentemente, edema,
odinofagia,

tosse

seca,

alterações

gastrointestinais

(vômitos)

e

hematoespermia.
Comparada às outras doenças exantemáticas, a febre do vírus Zika apresenta
mais exantema e hiperemia conjuntival, além de menos alterações nos
leucócitos e plaquetas. Na maioria dos casos, os sintomas desaparecem entre 3
a 7 dias do início. Por outro lado, a artralgia pode persistir por cerca de um mês,
em alguns casos.
Em adultos, há ainda o risco considerável do desenvolvimento de síndrome de
Guillain-Barré, manifestando-se geralmente entre 7-21 dias após a infecção
inicial.
Mulheres infectadas durante a gestação têm risco elevado de seus fetos
apresentarem malformação ou mesmo de sofrerem aborto. Entre as
malformações, destacam-se as que afetam o SNC, com a expressão mais grave
sendo a microcefalia.

DIAGNÓSTICO E ALTERAÇÕES LABORATORIAIS
Durante o curso da doença, podemos encontrar leucopenia, trombocitopenia e
ligeira elevação da desidrogenase láctica sérica (LDH), gama glutamil
transferase e marcadores de atividade inflamatória (proteína c reativa,
fibrinogênio e ferritina).

O diagnóstico do vírus Zika no laboratório é baseado na detecção de RNA viral
a partir de espécimes clínicos. A viremia não foi estabelecida, mas acredita-se
que seja curto, o que permitiria, a detecção do vírus direta em até 4-7 dias após
o início dos sintomas, mas idealmente, deve se examinar o material até o 4º dia.
Em humanos, ácidos nucleicos do vírus foram identificados entre 1º e 11º dias
após o início dos sintomas.
No momento, a sorologia tem baixo valor diagnóstico pela reação cruzada com
dengue, dificultado pela alta prevalência de exposição da população em áreas
afetadas.

Mesmo sem o diagnóstico confirmado, considerando a febre do vírus Zika como
uma doença emergente, a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) preconiza
as Secretarias Estaduais e Municipais a notificação compulsória de todos os
casos suspeitos de “Doença aguda pelo vírus Zika”, “Doença aguda pelo vírus
Zika em gestante” e “óbito com suspeita de doença pelo vírus Zika”.

DEFINIÇÕES DE CASO
Caso suspeito: Exantema maculopapular + dois ou mais dos seguintes:
• Febre
• Hiperemia conjuntival sem secreção e prurido
• Poliartralgia
• Edema periarticular
Caso confimardo: Caso suspeito + um dos seguintes testes positivos ou
reagentes específicos para diagnóstico de Zika:
• Isolamento viral
• Detecção de RNA viral por reação de transcriptase reversa (RT-PCR)
• Sorologia IgM
Caso descartado: Caso suspeito + um ou mais dos critérios a seguir:
• Sorologia IgM não reagente, desde que a amostra tenha sido colhida
em tempo oportuno, acondicionada e transportada adequadamente;
• Possuir diagnóstico de outra enfermidade;
• Seja um caso suspeito com exame laboratorial negativo (RT-PCR) OU
sem exame laboratorial, cuja investigação clínica e epidemiológica seja
compatível com outras doenças
Após a confirmação da circulação autóctone, os demais casos agudos de Zika
devem ser confirmados por critério clínico-epidemiológico, exceto gestantes,
manifestações neurológicas e óbitos.

TRATAMENTO
O tratamento é sintomático, baseado no uso de acetaminofeno (paracetamol)
ou dipirona para o controle da febre e manejo da dor. No caso de erupções
pruriginosas,

os

anti-histamínicos

podem

ser

considerados.

Não

é

recomendado o uso de AAS e outros anti-inflamatórios, em função do risco
aumentado de complicações hemorrágicas descritas mas infecções pro outros
flavivírus. Os casos suspeitos devem ser tratados como dengue, devido a sua
maior frequência e gravidade conhecida.

PREVENÇÃO
Proteção
• Utilize telas em janelas e portas, use roupas compridas – calças e
blusas – e, se vestir roupas que deixem áreas do corpo expostas,
aplique repelente nessas áreas.
• Fique,

preferencialmente,

em

locais

com

telas

de

proteção,

mosquiteiros ou outras barreiras disponíveis.
• Pratique sexo seguro

Cuidados
• Caso observe o aparecimento de manchas vermelhas na pele, olhos
avermelhados

ou

febre,

busque

um

serviço

de

saúde

para

atendimento.
• Não tome qualquer medicamento por conta própria.
• Procure orientação sobre planejamento reprodutivo e os métodos
contraceptivos nas Unidades Básicas de Saúde.

Informação
• Utilize informações dos sites institucionais, como o do Ministério da
Saúde e das Secretarias de Saúde.
• Se deseja engravidar: busque orientação com um profissional de saúde
e tire todas as dúvidas para avaliar sua decisão.
• Se não deseja engravidar: busque métodos contraceptivos em uma
Unidade Básica de Saúde.

