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EDITORIAL 

Desde 2008, a Johnson & Johnson do Brasil, com 
o apoio de TYLENOL®, reúne anualmente uma 
equipe de especialistas para discutir temas atuais 
em arboviroses, compartilhando-os com profissio-
nais da saúde por meio de conteúdos científicos, 
palestras e simpósios. 

Em 2015, houve o primeiro painel latino-america-
no em arboviroses. Em razão da importância da 
temática e dos novos aspectos que surgem cons-
tantemente em relação aos arbovírus, em 2016 
ocorreu a segunda discussão latino-americana so-
bre esse tema.

Os principais objetivos abordados foram:

• Atualização sobre as três principais arboviroses 
de importância para a saúde humana: dengue, 
zika e chikungunya, englobando a distribuição 
de casos na América Latina, quadro clínico e ma-
nejo do paciente;

• Aprofundamento da ciência envolvendo o zika 
vírus em relação aos dados epidemiológicos, 
possíveis vias de transmissão, condutas no 
tratamento de gestantes e a síndrome congênita 
do vírus;

• Discussão dos riscos futuros das arboviroses e 
métodos de controle dos vetores, inclusive com 
o impacto do saneamento básico nesse aspecto.

Desejamos uma ótima leitura!
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CONCEITOS EM EPIDEMIOLOGIA
A epidemiologia é uma ciência fundamen-
tal para o entendimento das doenças, mas 
seus fundamentos não são amplamente 
conhecidos. Estuda o comportamento das 
doenças na população e, muitas vezes, 
transporta esse comportamento popula-
cional para o indivíduo, pois os riscos para 
ele, ao desenvolver a doença, são os mes-
mos da população. 

Essa ciência também considera alguns con-
ceitos importantes. As pessoas suscetíveis 
a determinadas doenças são chamadas de 
população em risco e podem ser estudadas 
conforme fatores demográficos, geográficos 
e ambientais. Além disso, os conceitos de in-
cidência (casos novos) e prevalência (casos 
novos e antigos) são essenciais. O vírus zika 
(ZIKV), por exemplo, causa doença aguda e 
também tem manifestações crônicas, como 
a síndrome congênita fetal, ou seja, o concei-
to de incidência é mais difícil de ser aplicado, 
pois a doença apresenta-se com manifesta-
ções em longo prazo1.

Dessa forma, a epidemiologia é fundamen-
tal para a saúde pública, pois é essencial no 
processo de identificação e mapeamento 
de doenças emergentes e reemergentes, 
porém, na maioria das vezes, há atraso en-
tre as descobertas epidemiológicas e sua 
aplicação na população1.

DEFINIÇÃO DE CASO
É fundamental que o epidemiologista defina 
quais sinais e sintomas são mais prevalen-

tes e mais frequentes na população afetada 
pela doença para que determinado caso se 
torne suspeito. Nos treinamentos em saú-
de pública, para médicos e enfermeiros, são 
determinados os sinais e sintomas da doen-
ça para definição de caso. Por exemplo, na 
infecção pelo ZIKV, se o paciente apresen-
tar rash cutâneo, febre baixa e artralgia, é 
um caso suspeito de ZIKV. Porém, o clínico 
não pode utilizar essa definição de caso na 
prática médica, pois é uma ferramenta epi-
demiológica e não deve ser utilizada para a 
conclusão de diagnóstico clínico2.

Qualquer que seja a definição utilizada em 
epidemiologia, é essencial que seja clara-
mente estabelecida, fácil de usar e padro-
nizada nas mais variadas condições por  
diferentes pessoas. A definição de caso cla-
ra e concisa permite avaliar a mesma condi-
ção em diferentes grupos ou pessoas. 

Já as definições utilizadas na prática clí-
nica são menos rígidas e frequentemente 
influenciadas pelo julgamento do profis-
sional de saúde. Na clínica, é possível dar 
um passo de cada vez, ou seja, solicitar 
vários testes até que o diagnóstico seja 
confirmado. O mesmo não ocorre em epi-
demiologia. 

EPIDEMIA POR VÍRUS ZIKA 
A presença do ZIKV alterou toda a relação 
das especialidades com as arboviroses. É 
um arbovírus da família Flaviviridae que foi 
isolado pela primeira vez na floresta zika, 
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em Uganda. No entanto, o isolamento do 
vírus não significa a existência da doença. 
Na África, ocorreram apenas casos isola-
dos, mas não uma epidemia, como no Bra-
sil. Assim, até o início do ano 2000, havia 
apenas alguns relatos de casos de infec-
ção natural ou de infecções acidentais em 
laboratório. As primeiras epidemias pelo 
ZIKV ocorreram nas ilhas Yap e na Poliné-
sia Francesa após o ano de 20072. 

Em virtude da rapidez da disseminação 
do ZIKV, muitos aspectos ainda não estão 
completamente esclarecidos. As verdadei-
ras taxas de incidência, prevalência e leta-
lidade são desconhecidas e ainda não há 
concordância quanto à definição de caso. 

Seu principal mecanismo de transmissão é 
o vetorial pelo Aedes, sendo esse mecanis-
mo responsável pela disseminação signifi-
cativa nos países onde há a presença do 
vetor e, consequentemente, pelos surtos 
epidêmicos2. 

Outras formas de transmissão são a verti-
cal, responsável pela síndrome congênita, 
e a sexual, que se destaca principalmente 
em áreas onde não há a presença do Aedes. 
Hoje, sabe-se que o homem pode transmitir 
a doença pelo sêmen por até seis meses, 
mesmo estando imune a ela. Portanto, es-
sas formas de transmissão podem ter papel 
coadjuvante nas zonas onde há o Aedes. 

A fêmea do Aedes, uma vez infectada, fica-
rá infectante por toda sua vida. Como ela 
necessita de vários repastos sanguíneos 
em um mesmo dia, poderá infectar várias 
pessoas em uma mesma casa ou comuni-
dade. 

Diferentemente do vírus da dengue, o ZIKV 
pode infectar outros animais e perpetuar o 
ciclo silvático (na floresta) da enfermidade. 
Búfalos, zebras e primatas não humanos 
podem se infectar com o ZIKV. 

Ainda não se definiu o índice de infesta-
ção domiciliar por Aedes que sustenta o 
surto nas cidades. Dessa forma, a trans-
missão não se apresenta uniforme em to-
das as cidades do Brasil. Essa epidemia se 

iniciou no Nordeste e depois seguiu para 
outras regiões, porém os fatores que in-
fluenciaram no fato de a doença levar um 
ano para chegar à Flórida (EUA) são des-
conhecidos.

No Brasil, não se sabe a real incidência da 
doença ou quantos homens se infectaram 
e podem transmitir o vírus. Estima-se que 
ocorreram cerca de 700.000 a 1.700.000 
casos. A real prevalência de síndrome con-
gênita também é desconhecida, até por-
que ainda não há uma definição de caso 
para essa síndrome. 

Há previsão da ocorrência de novos sur-
tos e a doença pode se tornar endêmica. 
Já os casos de síndrome congênita conti-
nuam surgindo, apesar de não se perce-
berem casos agudos de zika em grande 
número3,4. 

Dessa maneira, é imprescindível o desen-
volvimento de mais pesquisas básicas e 
aplicadas sobre essa doença para que se 
consiga responder a todas essas questões, 
bem como a necessidade de uma vacina.

AVANÇOS NO DIAGNÓSTICO
Como regra geral, o diagnóstico de uma 
enfermidade infecciosa é baseado na res-
posta imune por meio da pesquisa de IgG 
e IgM contra antígenos do agente infeccio-
so. A infecção pelo ZIKV tornou essa ferra-
menta comprometida, em razão da teoria  
do pecado original imunológico. Essa teo-
ria diz que o linfócito B sensibilizado pelo 
vírus da dengue, ao entrar em contato com 
o ZIKV, produz IgM para dengue, e não 
para ZIKV5. Esse fato gera falsos resulta-
dos de IgM. Recentemente um novo tes-
te tem mostrado resultados promissores 
na detecção da IgM e IgG para ZIKV. Esse 
teste foi validado pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo Ins-
tituto Nacional de Controle de Qualidade 
em Saúde (INCQS). A Organização Pan- 
-Americana de Saúde recomenda a se-
guinte interpretação para as sorologias de 
zika (Quadro 1). 
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Quadro 1. Interpretando a IgM em tempos 
de ZIKV

IgM+ para dengue e IgM– para ZIKV: caso 
presuntivo de dengue 

IgM– para dengue e IgM+ para ZIKV: caso 
presuntivo de ZIKV 

IgM+ para dengue e IgM+ para ZIKV: in-
fecção por arbovírus 

Em consequência, a reação em cadeia da 
polimerase (PCR) tornou-se o principal 
mecanismo diagnóstico para o ZIKV. En-
tretanto, a quantidade de partículas virais 
do ZIKV em sangue periférico é baixa, 
comparando-se ao chikungunya e à den-
gue, o que dificulta a obtenção de resulta-
dos positivos. Esse exame, se sérico, deve 
ser requisitado até o quinto dia da doença 
exantemática. Permanece na urina por até 
15 dias e também pode ser realizado no sê-
men. Nas gestantes, o prazo de detecção é 
maior, pois a viremia é prolongada, poden-
do durar semanas.

SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ 
(SGB) RELACIONADA AO ZIKV 
A SGB clássica é frequente em adultos do 
sexo masculino, pode ter caráter progres-
sivo ou não e é de difícil diagnóstico.

A relação temporal entre a infecção pelo 
ZIKV e o surgimento de casos de SGB é 
evidente. Tanto na Polinésia Francesa 
como no Brasil ocorreu incremento de ca-
sos de SGB durante o surto epidêmico de 
ZIKV. Alguns desses casos tiveram evolu-
ção para óbito6.

O diagnóstico é muitas vezes complexo, 
porque demanda forte suspeita clínica por 
parte da equipe médica. Embora esteja  
baseado no diagnóstico clínico (fraqueza 
de membros inferiores, ausência de refle-

xos profundos e dores em membros infe-
riores), a confirmação do diagnóstico exige 
a eliminação de outras causas etiológicas 
que podem simular suas manifestações 
clínicas. Muitas vezes a punção lombar e 
a eletroneuromiografia são realizadas, em-
bora não sejam necessárias. 

Já na pediatria, as manifestações clínicas 
não são tão evidentes como na clínica mé-
dica. Muitas vezes a SGB em crianças pode 
se manifestar como um distúrbio vesical (a 
criança volta a usar fralda) ou dificuldade 
da marcha acompanhada por dores. Em 
geral tem um curso clínico mais benigno. 

O vírus também pode desencadear ence-
falite e mielite. Na Polinésia, houve cerca 
de 30 casos neurológicos não SGB durante 
o surto de ZIKV. Existe grande dificuldade 
de diagnóstico imunológico ou mesmo de 
detecção do vírus por PCR6. 
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A infecção pelo vírus zika (ZIKV) determi-
na graves intercorrências para as gesta-
ções e, consequentemente, a necessidade 
de controlar a doença é emergente, prin-
cipalmente porque sua expansão geográ-
fica é muito veloz. Além disso, há pouco 
conhecimento sobre aspectos de trans-
missão, fisiopatologia, diagnóstico e trata-
mento. E, nesse caso, a gestante necessita 
do diagnóstico acurado para determinar 
se o concepto foi exposto a algum risco.

No início, havia grande confusão entre os 
sintomas da zika e da dengue, embora os 
da zika sejam menos agressivos. O indiví-
duo apresenta os sintomas cerca de dez 
dias depois da picada. O quadro clínico ge-
ralmente se resolve rapidamente, em três a 
sete dias. Na gestante, o quadro clínico é 
igual ao da população em geral e a susce-
tibilidade é a mesma, ou seja, para a ges-
tante não há maior gravidade na doença. 
Entretanto, podem ocorrer agravos para o 
concepto. 

O vírus já foi identificado no sangue, no sê-
men, na urina, na saliva e no leite materno, 
mas ainda não se sabe se o aleitamento 
pode causar a doença no concepto. Em 
animais, já foi detectado na vagina e na lá-
grima.

A transmissão vertical causa a síndrome 
congênita fetal. Essa confirmação foi reali-
zada por amniocentese, com a qual recen-
temente se conseguiu a comprovação da 
presença do ZIKV1. O ZIKV também causa 
outras malformações fetais como anoma-

lias cerebrais, artrogripose, alterações ocu-
lares com lesão de retina e cegueira, perda 
auditiva e restrição do crescimento fetal.

O ZIKV causa esse tipo de lesão no con-
cepto devido ao seu efeito neurotrópico. 
Além disso, o vírus também causa res-
posta inflamatória placentária e fetal, com 
produção de citocinas e expansão da le-
são do sistema nervoso.

As lesões se modificam de acordo com o 
momento da infecção. Ainda há poucas in-
formações sobre a infecção por ZIKV próxi-
ma ao período concepcional, mas pode ser 
causa de microcefalia severa e aborto. Se 
a infecção ocorrer entre a 8ª e a 18ª sema-
na da concepção, 5% a 10% das gestantes 
com essa infecção podem ter filhos com 
essa malformação. Quanto mais precoce 
a infecção, mais grave a lesão no sistema 
nervoso central que está em formação.  

Em estudo realizado em Fortaleza, em 19 
gestantes com conceptos com microcefa-
lia, 17 apresentavam outras malformações 
cerebrais e 7 também apresentavam ano-
malias extracraniais. Dessas mulheres, 13 
referiam ter tido sintomas entre a 5ª e 16ª 
semana de gestação. Dessas crianças, hou-
ve três mortes neonatais e um natimorto2.

Em outro artigo, foram relatados dois ca-
sos clínicos com evidências de transmissão 
perinatal. No primeiro, a mãe apresentou 
sintomatologia compatível com zika cerca 
de dois dias antes do parto e os sintomas 
persistiram por dois dias após o parto. No 
quinto dia de vida, o recém-nascido tam-
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bém apresentou quadro de zika. Em um 
segundo caso, o feto foi diagnosticado 
com restrição do crescimento intrauterino 
no segundo trimestre de gestação. Nesse 
caso, realizou-se cesárea e, no terceiro dia 
pós-parto, a mãe apresentou sintomas de 
infecção por zika. Um dia mais tarde, o neo-
nato também apresentou manchas pelo 
corpo. Consequentemente, esses dois ca-
sos revelam outras possíveis vias de trans-
missão, como pela placenta, no momento 
do parto, no aleitamento ou pela proximi-
dade com a mãe infectada pelo vírus3.

Em relação ao diagnóstico, além da prele-
ção inicial na primeira consulta pré-natal 
ou em grupos de gestantes, toda gestan-
te deve ser inquirida sobre zika em cada 
consulta pré-natal. Sempre que a pacien-
te apresentar exantema ou outros sinais 
sugestivos, deve-se seguir o protocolo de 
diagnóstico (Quadro 1).

Se houver suspeita, o diagnóstico é reali-
zado pela reação em cadeia da polimerase 
(PCR) em sangue ou urina, ou também pe-
las sorologias (IgM e IgG), se estiver dispo-
nível (Figura 1). Ainda não há indicação de 
realização de pesquisa rotineira, segundo 
o Ministério da Saúde e a Federação Bra-
sileira das Associações de Ginecologia e 
Obstetrícia (Febrasgo). Nos Estados Uni-
dos, recomenda-se a realização de IgM no 
primeiro e segundo trimestres de gestação 
de mulheres assintomáticas residentes em 
áreas endêmicas, como rotina no pré-natal.

Quadro 1. Manifestação clínica do ZIKV em 
gestantes

Diagnóstico clínico
Doença cursa com ou sem febre baixa

Exantema por um a dois dias

Prurido moderado a intenso

Dor muscular e/ou articular leves

Dor retro-orbitária e conjuntivite não pu-
rulenta em 50% a 90% dos casos

Desaparecimento dos sintomas: entre 
três e sete dias

A amniocentese para diagnóstico por PCR 
pode ser realizada em gestantes com sin-
tomas dentro de duas semanas, se houver 
teste sérico materno inconclusivo. Esse 
ainda é um exame com certo risco (0,6%), 
por ser invasivo, sendo imprescindível a 
avaliação de custos e benefícios. 

Quanto ao tratamento, não há medicação 
específica para o ZIKV e suas manifesta-
ções. A medicação é sintomática e não há 
necessidade de internação da paciente. 
Segundo a Organização Mundial da Saú-
de (OMS) e a Organização Pan-America-
na da Saúde (OPAS), o paracetamol é o 
medicamento de escolha. O Ministério da 
Saúde também recomenda o paraceta-
mol, entretanto pode-se considerar a di-
pirona. Deve-se evitar o uso de ácido ace-
tilsalicílico e de outros anti-inflamatórios 

Aparecimento dos
sinais e sintomas

Infecção lgM

+1
0

+2 +3 +4

-1-2-3-4

+5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16

lgG

Período de
incubação RNA viral

Diagnóstico laboratorial por RT-PCR e Sorologia (lgM e lgG) para vírus zika.
Fonte: adaptado de Sullivan Nicolaides Pathology 2014
Fonte: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/tratamento-dengue-2.

Tempo em dias

Fonte: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/tratamento-dengue-2.

Figura 1. Esquema para diagnóstico laboratorial do ZIKV por técnicas de isolamento,  
RT-PCR e sorologia (IgM/IgG).
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não hormonais até a exclusão do diagnós-
tico de dengue.

O pré-natal para as gestantes que apre-
sentaram sintomas da doença deve ser 
normal e realizado em local com nível de 
complexidade secundário ou terciário. A 
frequência de consultas é rotineira, uma 
por mês, se não forem diagnosticadas ou-
tras alterações, pois não há maior morbi-
dade materna.

Na prática clínica, se a paciente não sabe 
a data da última menstruação, é realiza-
da uma ultrassonografia para determinar 
a idade gestacional. Na paciente de baixo 
risco, geralmente são realizadas três ul-
trassonografias: morfológica de primeiro 
trimestre (10 a 14 semanas), de segundo 
trimestre (20 a 24 semanas) e de terceiro 
trimestre (33 ou 34 semanas), e as lesões 
podem ser detectadas no segundo ou no 
terceiro trimestre. As possíveis compli-
cações no concepto podem ser também 
estudadas por ressonância magnética, 
apesar de esta não ser necessária, pois 
a ultrassonografia é suficiente, podendo 
ser realizada quando disponível. Se o feto 
apresentar manifestações da doença, é ne-
cessário acompanhamento compreensivo.

Quando a anormalidade fetal for confir-
mada, a paciente deve ser referenciada 

para serviços de maior complexidade que 
acompanharão o pré-natal e o recém-nas-
cido. Se for pela microcefalia, é necessário 
afastar outras causas da lesão. Nesse caso, 
se faz a pesquisa Z-STORCH, que busca sí-
filis, toxoplasmose, rubéola, citomegaloví-
rus e herpes, agora incluindo o ZIKV.

Quanto ao parto, até o momento não há 
contraindicação para o parto vaginal e 
deve ser realizado em maternidades com 
condições de atendimento neonatal ade-
quado. A rotina do puerpério é normal e 
não há contraindicação para o aleitamento 
materno.
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A definição de microcefalia é um períme-
tro cefálico com mais de dois desvios-pa-
drão abaixo da média para sexo e idade. 
Em março de 2016, o Ministério da Saúde 
publicou nova determinação, em que me-
didas do perímetro cefálico iguais ou infe-
riores a 31,9 cm, para meninos, e iguais ou 
inferiores a 31,5 cm, para meninas, são ca-
sos suspeitos de microcefalia1. No entanto, 
a circunferência da cabeça varia entre as 
populações, assim um limite específico não 
pode ser aplicado a todos, ainda mais se 
considerando que 40% dos bebês nascem 
antes do prazo no país, que tem a mais ele-
vada taxa de cesariana no mundo2. 

No primeiro ano de vida ocorre o maior 
crescimento do encéfalo. A criança nas-
ce com 34 ou 35 cm de perímetro cefáli-
co, que, no adulto, alcança 54 a 55 cm, ou 
seja, ganha aproximadamente 20 a 22 cm 
durante toda a vida. Desse crescimento, 10 
a 12 cm verificam-se no primeiro ano de 
vida. O acompanhamento desse desenvol-
vimento em crianças comprometidas se 
torna ainda mais importante.  

Em relação aos 32 cm de perímetro cefálico 
no bebê a termo, essa medida não garante 
que o bebê não apresente algum atraso do 
ponto de vista neurológico devido ao vírus 
zika (ZIKV). Mesmo as crianças que nasce-
ram com perímetro cefálico normal podem 
apresentar a síndrome congênita e sinais de-
vidos ao atraso no desenvolvimento cerebral. 

Outro aspecto importante é a fase da ges-
tação em que ocorre a infecção pelo vírus. 
Na fase inicial, 4 a 5 semanas de gestação, 
há grande multiplicação celular em alta 

velocidade (250.000 neurônios por mi-
nuto) e, se há interferência, o quadro será 
muito grave. As microcefalias graves, com 
o cérebro comprometido no começo do 
desenvolvimento, são frequentes na infec-
ção pelo ZIKV. Já na fase seguinte, em que 
transcorre a migração neuronal, também 
pode haver desestruturação encefálica, 
pois os neurônios migraram erroneamen-
te e causam malformações extremamente 
graves. Na última fase, de diferenciação 
e sinaptogênese, as lesões são menores, 
com microcefalia discreta, por exemplo, 
mas ainda com consequências importan-
tes (Figura 1). 

O ZIKV tem promovido quadros muito gra-
ves em relação ao desenvolvimento cere-
bral, não havendo casos leves.

Nos casos de microcefalia, deve-se pensar 
em infecções congênitas, em fatores am-
bientais e na genética da criança. Síndro-
mes congênitas estão presentes nos am-
bulatórios há muitos anos por vários outros 
fatores, inclusive a rubéola, que apresenta 
redução importantíssima de casos no país. 
O ZIKV determina quadro similar às infec-
ções congênitas já conhecidas, que tam-
bém podem ser causadas por toxoplasmo-
se e citomegalovirose, casos graves que 
fazem parte da rotina da prática médica 
(Tabela 1). Esses são casos de prognóstico 
incerto.

A suposta associação entre a infecção pelo 
ZIKV em mães durante a gravidez e filhos 
com microcefalia é baseada nas evidências 
epidemiológica e laboratorial.

Rubens Wajnsztejn – CRM-SP 36.527
Presidente da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil (SBNI), 
professor-assistente de Neurologia da Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC).

Síndrome congênita  
do zika
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1. Associação temporal entre a epidemia do 
ZIKV e aumento concomitante do núme-
ro de bebês nascidos com microcefalia.

2. Identificação do genoma do ZIKV utili-
zando o ensaio de reação em cadeia da 
polimerase (PCR) em amostras de líqui-
do amniótico de mulheres grávidas com 
fetos com microcefalia.

3. Detecção do genoma do ZIKV nas 
amostras de sangue e de tecido de re-
cém-nascido com microcefalia que foi a 
óbito 5 minutos após o nascimento.

4. Demonstração de neurotropismo em ex-
perimentos animais.

5. Descoberta de que o ZIKV pode causar 
a morte de células neurais.

6. Achado de maior frequência de anorma-
lidades detectadas pela ultrassonografia 
em gestantes com infecção em compa-
ração com aquelas sem ZIKV.

Em relação aos dados do Ministério da Saú-
de, é importante destacar que, do total de 
casos confirmados de microcefalia (1.749), 
272 tiveram confirmação por critério labo-
ratorial específico para o vírus zika. No mes-
mo período, foram registrados 371 óbitos 
suspeitos por microcefalia ou por alteração 
do sistema nervoso central após o parto ou 
durante a gestação no país. Isso representa 
4,3% do total de casos notificados. Desses, 
106 foram confirmados para microcefalia ou 
alteração do sistema nervoso central. Ou-
tros 200 continuam em investigação e 65 
foram descartados (Tabela 2).

SÍNDROME DA INFECÇÃO CON-
GÊNITA PELO ZIKV
Na síndrome da infecção congênita por 
ZIKV, o quadro de microcefalia geralmen-
te é grave, com desproporção craniofacial 
importante. A protuberância óssea occi-
pital torna-se acentuada, pois há pouco 
desenvolvimento cerebral, as fontanelas 
estão fechadas ao nascer e há excesso e 
dobras de pele no escalpo. As hérnias um-
bilicais são frequentes. Há hipertonia glo-
bal grave com hiper-reflexia, irritabilidade, 
hiperexcitabilidade e choro excessivo. As 
crises epilépticas, geralmente com padrão 
multifocal, ocorrem desde o período neo-
natal, sendo mais evidentes a partir dos 3 
meses de idade. Essas crises são refratá-
rias e de difícil acompanhamento. 

Tabela 1. Infecções que causam síndrome congênita

Toxoplasmose
Sífilis
Aids

 Doença de 
Chagas

 Citomegalovi-
rose

Hepatites Rubéola

Intrauterino
Intraute-

rino
Intrauterino

Intrauterino ou 
perinatal

Intrauterino ou  
perinatal

Intraute-
rino

Alimentação
Contato com 
fezes de gato

Contato
sexual

Triatomíneo
Contato íntimo 

Secreções

Contato sexual
Sangue

Secreções

Vias  
aéreas

Secreções
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sutis

Figura 1. Estágios do desenvolvimento cerebral da 
concepção ao nascimento e consequências das in-
tervenções em cada fase.
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Também há distúrbios na deglutição, com 
disfagia, além de respostas auditivas e vi-
suais comprometidas. As deformidades 
ósseas são artrogripose (contraturas) e 
pés tortos congênitos; já as oculares são 
atrofia macular, nistagmo horizontal e alte-
ração na retina e no nervo óptico.

Para avaliação do paciente, recomenda-se 
a realização de ultrassonografia transfon-
tanelar, tomografia computadorizada e 
ressonância nuclear magnética de crânio.

No exame de tomografia, há calcificações 
difusas, puntiformes (predominando na jun-
ção córtico-subcortical) no tronco, núcleos 
da base e região periventricular. Também 
podem estar presentes comprometimento 
do padrão de migração neuronal, dilatação 
ventricular, atrofia cortical e de tronco ou 
cerebelo e disgenesias do corpo caloso.

REABILITAÇÃO
O cérebro imaturo é mais flexível e capaz de 
transferir funções de áreas danificadas para 
áreas saudáveis, resultando em perda míni-
ma de função. Entretanto, o cérebro imaturo 
danificado é menos eficiente em atenção, 
memória e estratégias de aprendizado para 
a aquisição de novos conhecimentos.

Todos os bebês com microcefalia deverão 
manter consultas de puericultura nas Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS). Também 

deverão ser acompanhados em serviços 
especializados para estimulação essencial, 
já que a criança tem a lesão e há o qua-
dro neurológico. É necessário estimular as 
percepções sensoriais, os movimentos e o 
posicionamento da criança, a coordenação 
motora, o brincar, a socialização e a cog-
nição. Quanto mais precoce e objetiva for 
essa intervenção, maior e melhor serão as 
chances de a criança se desenvolver em 
suas potencialidades e com menor déficit 
residual. Contudo, o prognóstico da sín-
drome congênita fetal é ruim. A estimula-
ção é necessária para melhorar a condição 
de vida, mas o quadro é grave.

Do ponto de vista neurológico, o diagnósti-
co e a orientação são importantes. Se o cui-
dador consegue um período de fisioterapia, 
por exemplo, o ideal é que esse profissional 
ensine como aplicar os exercícios, já que o 
período de estimulação é muito curto e se-
ria mais adequado que o cuidador fizesse 
os exercícios com a criança em casa.

REFERÊNCIAS 
1. Lancet Infectious Diseases. Zika virus in the dock. 

Lancet Infect Dis. 2016;16(3):265.

2. Brasil. Ministério da Saúde. Brasil adota norma da 

OMS e reduz medida para microcefalia. Disponí-

vel em: http://www.brasil.gov.br/saude/2016/03/

brasil-adota-norma-da-oms-e-reduz-medida-pa-

ra-microcefalia. Acesso em: 2/10/2016.

Tabela 2. Casos notificados de microcefalia e/ou malformações do sistema nervoso cen-
tral (SNC) e/ou alteração no SNC que evoluíram para óbito. Brasil e regiões, até SE 31/2016

Casos notificados de microcefalia e/ou alterações do SNC2, sugestivos de infecção con-
gênita, em fetos, abortamentos, natimortos ou recém-nascidos

Regiões
2015-2016 Total

Em investigação Confirmados Descartados No %
Brasil 2.978 1.806 4.106 8.890 100
Nordeste 1.803 1.517 2.983 6.303 70,9
Sudeste 828 146 570 1.544 17,4
Centro-Oeste 149 78 289 516 5,8
Região Norte 163 52 154 369 4,2
Sul 35 13 110 158 1,8

Fonte: Secretaria de Saúde dos Estados e Distrito Federal (dados atualizados até 06/08/2016).
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Chikungunya em maconde (língua do gru-
po Banto) significa “aquilo que verga”, pois 
o quadro clínico compreende poliartralgia 
e febre aguda. A artralgia incapacitante é a 
marca da doença.

O vírus chikungunya (CHIKV) foi isolado 
pela primeira vez em 1952, na região da 
atual Tanzânia, durante uma epidemia que 
inicialmente havia sido atribuída à dengue. 

O CHIKV é um vírus RNA da família Togavi-
ridae e gênero Alphavirus (não relacionado 
ao vírus da dengue), mas geneticamente 
relacionado com os vírus Mayaro, O’nyong-
-nyong e Ross River. É um arbovírus trans-
mitido por Aedes ssp.

Há três linhagens endêmicas, sendo duas 
da África (ECSA e WA) e uma da Ásia 
(asiática). A linhagem ECSA se expandiu 
para as ilhas do Índico, Pacífico e Ásia, in-
clusive causando a epidemia na Ilha Reu-
nião, com os primeiros óbitos conheci-
dos. Também causou grande epidemia na 
Índia, com cerca de 1,4 milhão de casos 
em 2010, e surtos na Europa2. Foi essa li-
nhagem que chegou à Bahia no mês de 
outubro de 2014. Entretanto, em dezem-
bro de 2013, o vírus asiático chegou às 
Américas, com notificação de casos nas 
ilhas do Caribe3.

Hoje nas Américas há predomínio do ciclo 
urbano, em que humanos transmitem para 
humanos pelo vetor Aedes aegypti. Na Ásia 
e na África também há o ciclo silvestre, mas 
há predomínio do ciclo urbano desde os anos 
1980-1990. 

No Brasil, a expansão não foi tão rápida 
como se esperava inicialmente, provavel-
mente porque a linhagem viral que entrou 
pela Bahia é mais bem adaptada ao Aedes 
albopictus (espécie menos presente) do 
que ao Aedes aegypti. Houve algumas epi-
demias significativas no nordeste do país, 
em capitais como Salvador, Recife, Natal e 
Fortaleza. Também já ocorre em todas as 
regiões do país, mas sem surtos epidêmicos 
nessas outras áreas (Figura 1). 

As epidemias chegam a atingir 38% a 63% 
da população, ou seja, a taxa de ataque é 
alta1. A infecção induz imunidade duradou-
ra, mas ainda não há vacina.

QUADRO CLÍNICO
O período de incubação é muito curto, de 
dois a três dias. A viremia é muito rápida, 
assim como a resposta imunológica, com 
IgM a partir do quarto dia. Se a análise sé-
rica for realizada entre o quarto e o oitavo 
dia, é possível identificar o vírus por PCR e 
a IgM por Elisa (Figura 2).

Em relação à fisiopatologia, o vírus é intro-
duzido pela pele, migra para os linfonodos 
regionais, entra na circulação sanguínea e 
se difunde para todos os tecidos. O vírus 
pode chegar até o sistema nervoso central, 
atingir o fígado e infiltrar-se nas articula-
ções, nas quais promove artrite, com ede-
ma e muita dor local. 

A poliartralgia geralmente é simétrica e 
atinge pequenas articulações como dedos, 

André Ricardo Ribas Freitas – CRM-SP 82.949
Professor de Epidemiologia na Faculdade de São Leopoldo Mandic – 

Campinas-SP. Epidemiologista do Programa de Controle de  
Arboviroses de Campinas.
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Município sem
registro de caso
0,0 -- | 300,0

300,0 -- | 500,0

500,0 -- | 1.000,0

1.000,0 -- | 3.000,0

3.000,0 -- | 49.067,16

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico – Monitoramento dos casos
de dengue, febre de chikungunya e febre pelo vírus Zika até a Semana Epidemiológica 27 – vol. 47, nº 31, 2016.

punhos, tornozelos, cotovelos e joelhos, 
mas pode atingir qualquer articulação. Es-
sas articulações apresentam edema geral-
mente sem vermelhidão.

A febre geralmente é alta por três a dez 
dias (podendo chegar a > 39 °C) e pode 
haver manifestações cutâneas como 
exantema macular ou maculopapular (3º 
a 5º dia), prurido (25% a 50%), lesões 
cutâneas bolhosas (principalmente em 
crianças) e exantema petequial. Também 
pode haver manifestações atípicas ocula-
res (uveíte, ceratite, retinite, conjuntivite) 
e mesmo miocárdicas. 

Em relação ao quadro neurológico, pode 
haver encefalopatia, encefalite, meningo-
encefalite, mielite, paralisia facial e síndro-
me de Guillain-Barré. A encefalite causada 
pelo CHIKV pode ser fatal e ocorre princi-
palmente nos extremos de idade (menores 
de 1 ano e maiores de 60 anos)4.

A chikungunya neonatal é uma doença muito 
importante. Cerca de 50% das mulheres que 
apresentam o quadro clínico da doença em 
cinco dias antes até alguns dias após o parto 
transmitem a doença ao concepto. Desses 
conceptos, 50% apresentam infecção com 
quadro clínico grave e uma proporção signi-
ficativa evolui com sequelas. Entre essas se-
quelas, estão a microcefalia, geralmente por 
atraso no crescimento do perímetro cefálico 
no primeiro ano de vida, e o retardo no de-
senvolvimento neuropsicomotor. 

Infecção assintomática é incomum (3% a 28%).

De toda forma, o que prevalece na chikun-
gunya é a dor articular no paciente febril 
(Tabela 1).

TRATAMENTO DA FASE AGUDA
O tratamento é sintomático. São indicados 
analgésicos antitérmicos, como paraceta-
mol ou dipirona. É necessário evitar ácido 
acetilsalicílico e anti-inflamatórios não es-
teroidais até se descartar a possibilidade 
de dengue. O uso de paracetamol asso-
ciado a codeína ou até mesmo a tramadol 

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da 
Saúde. Boletim Epidemiológico – Monitoramento dos ca-
sos de dengue, febre de chikungunya e febre pelo vírus 
zika até a Semana Epidemiológica 27 – vol. 47, nº 31, 2016.

Figura 1. Taxa de incidência (casos/100 mil 
habitantes) de febre de chikungunya no 
Brasil, 2016.

Fonte: Organización Panamericana de la Salud. Prepara-
ción y respuesta ante la eventual introducción del virus 
chikungunya en las Américas. Washington, DC: OPS; 2011.

Figura 2. Marcadores de infecção para 
diagnóstico.

Dias

Fonte: Centresfor Disease Control and Prevention/CDC e Organização Pan-Americana da Saúde.
Fonte: Organización Panamericana de la Salud. Preparación y respuesta ante la eventual introducción
del virus chikungunya en las Américas. Washington, DC: OPS; 2011.
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pode ser necessário para controle da dor. 
Em quadros mais graves, o tratamento é 
de suporte. 
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ÓBITOS
Apesar de ainda pouco discutida, a ocor-
rência de óbitos não é um evento raro. Um 
estudo realizado durante a epidemia na Ilha 
Reunião (2006) demonstrou taxa de morta-
lidade de 11/100.000 habitantes, bem maior 
que a taxa demonstrada em epidemias de 
dengue, por exemplo.

Em uma parte significativa dos óbitos, 
pode não haver diagnóstico etiológico. Em 
epidemia ocorrida na cidade de Ahme-
dabad na Índia em 2006, segundo dados 
oficiais não houve óbitos confirmados por 
CHIKV, mas a mortalidade geral aumentou 
em relação ao esperado para aquela popu-
lação (Figura 3).

FASE CRÔNICA
Os trabalhos são muito discrepantes so-
bre qual a proporção de pacientes evoluirá 
para quadros articulares crônicos. Em uma 
revisão sistemática publicada recentemen-
te, 32% desenvolveram quadros inflamató-
rios crônicos com duração de até 18 meses 
– 25% por tempo ainda maior –, e 14% de-
senvolveram artrite crônica8. São números 
significativos que podem ter grande im-
pacto em saúde pública.

Os quadros crônicos são polimórficos, com 
artrite e artralgia, tenossinovite, síndrome 
do túnel do carpo, dor neuropática, poliar-
trite diferenciada e complicações reumato-
lógicas  (artrite reumatoide e espodiloartri-
te pós-CHIKV), podendo levar a sequelas 
importantes, inclusive com necessidade de 
prótese articular.

ABORDAGEM DIAGNÓSTICA E  
TERAPÊUTICA DA FASE CRÔNICA
A investigação diagnóstica das formas 
crônicas deve incluir exames como veloci-
dade de hemossedimentação (VHS), pro-
teína C reativa e perfil de autoanticorpos. 
Toda articulação acometida deve ser radio-
grafada e deve ser realizada ultrassonogra-
fia nas partes moles9.

No tratamento de quadros crônicos não es-
pecíficos utilizam-se os anti-inflamatórios 
não esteroidais (AINEs), que devem ser as-
sociados com corticoide se não houver res-
posta. Em casos mais graves, o metotrexato 
está indicado. Já na artrite reumatoide pós-
-CHIKV, o metotrexato é a primeira escolha, 
e as alternativas são leflunomida e sulfas-
salazina. Pode ser necessária a associação 
com anti-TNFs (bloqueadores do fator de 
necrose tumoral). Nos casos de espon-

Sinais e sintomas Dengue Chikungunya Zika Sarampo
Febre ++++ +++ +++ ++++

Mialgia/artralgia +++ ++++ ++ 0

Edema de extremidades 0 0 ++ 0

Exantema maculopapular ++ ++ +++ ++++b

Dor retrorbital ++ + ++ 0

Hiperemia conjuntival 0 + +++a ++++c

Linfadenopatia ++ ++ + +

Hepatomegalia 0 +++ 0 +

Leucopenia/trombocitopenia +++ +++ 0 +++

Hemorragia + 0 0 0d

Tosse produtiva 0 0 0 +++
a Não apresenta prurido ou exsudação; b Evolução craniocaudal; c Apresenta fotofobia; d Pode ocorrer na com-
plicação.

Tabela 1. Diagnóstico diferencial5
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diloartrite pós-CHIKV, estão indicados os  
AINEs e, se não houver resposta adequada 
aos AINEs, o metotrexato.

A perspectiva epidemiológica é que ocor-
ram duas epidemias importantes; depois 
ocorrerá endemização com quadros de ma-
nutenção da transmissão sem interrupção, 
como ocorre no Caribe. Esse comportamen-
to se deve à presença de apenas um soro-
tipo, diferentemente da dengue, que apre-
senta quatro sorotipos distintos que causam 
recirculação de vírus e novas epidemias. 

Do ponto de vista de controle, o desafio é 
o controle do vetor, pois ainda não há vaci-
nas e não há antivirais que tenham eficiên-
cia comprovada. 
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Figura 3. Casos de CHKV, mortes 
esperadas e relatadas por mês em  
Ahmedabad, Índia, 2006.  

N
úm

er
o

 d
e 

m
o

rt
es

 p
o

r 
to

d
as

 a
s 

ca
us

as

N
úm

er
o

 d
e 

ca
so

s 
d

e 
ch

ik
un

g
un

ya

4.500 30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0 0
Jan Fev

Mortes registradas em 2006
Mortes esperadas
Casos de chikungunya

Figure. Monthly chikungunya cases, expected deaths, and reorted
deaths, Ahmedabad, India, 2006. Error bars show 99% confidence
intervals. Jul-Dec, differences were statistically significant.

Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez



16

ATUALIZAÇÃO SOBRE A EPIDE-
MIOLOGIA DE DENGUE 
O Brasil é hoje o país responsável pelo 
maior número de casos anualmente repor-
tados de dengue no mundo, com cerca de 
80% a 85% da sua população vivendo em 
áreas de média ou alta endemicidade para 
a doença. No ano de 2015, vivenciamos a 
pior epidemia do país, com 1.649.008 ca-
sos prováveis de dengue registrados, com 
quase 900 mortes. É importante lembrar 
que esses são casos suspeitos reportados 
de dengue, mas que provavelmente há 
casos de zika e chikungunya nessa conta-
gem, visto a dificuldade na diferenciação 
clínica entre essas arboviroses.

Houve predomínio absoluto do sorotipo 1 
(DENV-1), com 98% a 99% dos casos. No 
estado de São Paulo, foram confirmadas 
451 mortes, número muito elevado quan-
do comparado com o de outros anos. Em 

2016, até o mês de setembro, contabili-
zou-se 1,4 milhão de casos, 629 casos de 
dengue grave, 6 mil casos de dengue com 
alarme e 420 óbitos. Verificou-se nova-
mente predomínio de: DENV-1, com 90% 
dos casos; DENV-2, com 6%; DENV-3, com 
1%; e DENV-4, com 3%1.

Em relação à distribuição regional por so-
rotipos, o DENV-1 foi sempre o mais pre-
valente. Entretanto, na região Norte o se-
gundo mais predominante foi o DENV-4, 
no Nordeste foi o DENV-3 e no Sudeste e 
Centro-Oeste, o DENV-2. Ou seja, predizer 
a prevalência dos sorotipos para o próximo 
ano é tarefa muito difícil.

Comparando-se a sazonalidade da distri-
buição dos casos, observamos uma ten-
dência de antecipação de circulação do 
vírus nos últimos três anos, com maior 
prevalência entre os meses de novembro a 
abril (Figura 1).
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Figura 1. Casos prováveis 
por semana epidemiológi-
ca de início de sintomas – 
anos 2014, 2015 e 2016.
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VACINAS LICENCIADAS
Várias vacinas estão sendo desenvolvidas 
por empresas farmacêuticas. Até o mo-
mento apenas a desenvolvida pelo labora-
tório Sanofi Pasteur está licenciada. Trata-
-se de uma vacina tetravalente, atenuada, 
quimérica e concebida a partir de um “ar-
cabouço” do vírus vacinal de febre amarela 
(cada cepa da vacina expressa os genes da 
pré-membrana (prM) e do envelope de um 
dos quatro sorotipos do vírus da dengue. 

O licenciamento da vacina foi embasado 
em um programa de desenvolvimento 
da vacina iniciado em 2002, envolvendo 
crianças, adolescentes e adultos de 2 a 
60 anos. Foram considerados pivotais os 
estudos CYD14 e CYD15, ambos randomi-
zados e controlados com placebo, o pri-
meiro envolvendo 10.275 crianças e ado-
lescentes de 2 a 14 anos de idade na Ásia 
(Indonésia, Malásia, Tailândia, Filipinas e 
Vietnã)2 e o segundo envolvendo 20.869 
crianças e adolescentes de 9 a 16 anos 
de idade na América Latina (Brasil, Co-
lômbia, Honduras, México e Porto Rico)3. 
Nesses dois estudos pivotais (CYD14 e 
CYD15) realizados em áreas consideradas 
endêmicas para dengue, o objetivo primá-
rio foi o de avaliar a eficácia da vacina, ad-
ministrada em três doses, com 6 meses de 
intervalo entre as doses (0, 6 e 12 meses). 
O desfecho primário analisado foi a ocor-
rência de dengue sintomática confirmada 
virologicamente (por qualquer sorotipo 
ou severidade) 28 dias após a última dose 
da vacina por até 13 meses depois da ter-
ceira dose da vacina.

Na análise combinada dos dois estudos 
pivotais de eficácia4 (Figura 2), que incluiu 
apenas as crianças e os adolescentes de 
9 a 16 anos, a vacina apresentou eficácia 
de aproximadamente 65% para a preven-
ção da ocorrência de dengue sintomática 

confirmada virologicamente causada por 
qualquer um dos quatro sorotipos. 

A eficácia pode ser demonstrada contra 
cada um dos sorotipos, com diferentes mag-
nitudes. A eficácia, de acordo com o soroti-
po, foi de 58%, 47%, 73% e 83%, respectiva-
mente, para os sorotipos 1, 2, 3 e 4 (todos 
com intervalos de confiança cujo limite infe-
rior era maior que 25%)4. Quando analisados 
individualmente, os resultados da análise de 
eficácia por sorotipo não foram consistentes 
nos dois estudos. No estudo CYD14 não foi 
demonstrada proteção significativa para o 
sorotipo 2 [36% (IC -10,1-63,3)], ao contrário 
do CYD15, em que se verificou proteção de 
magnitude similar, mas com significância es-
tatística [42,3% (IC 14,0-61,1)]2,3. 

No estudo realizado na América Latina 
(CYD15), observou-se eficácia para pre-
venção de formas graves de dengue e 
para hospitalização, respectivamente, de 
95% e 80%. O pequeno número de casos 
graves ou hospitalizados nos estudos não 
permitiu uma análise mais robusta das es-
timativas de proteção por sorotipo contra 
esses desfechos3. Esse parece ser um dado 
importante para antecipar o potencial im-
pacto dessa vacina em relação ao objetivo 
de diminuir a morbimortalidade associada 
à dengue em áreas endêmicas. 

O status imunológico de base para dengue 
no momento da admissão no estudo foi 
um dos principais fatores determinantes 
da maior ou menor eficácia da vacina para 
prevenção de dengue sintomática confir-
mada virologicamente (Figura 3). Na análi-
se do estudo CYD15, a vacina demonstrou 
uma eficácia de 83,7% (IC de 95%, 62,2%-
93,7%) em participantes soropositivos na 
linha de base. Entretanto, nos participan-
tes soronegativos na linha de base, a efi-
cácia foi de apenas 43,2% (IC de 95% CI, 
-61,5%-80,0%), o que antecipa uma perfor-

Figura 2. Eficácia para a prevenção de dengue sintomática confirmada virologicamente 
causada por qualquer um dos quatro sorotipos em crianças e adolescentes de 9 a 16 anos.

CYD14 + CYD15 65,6% (IC de 95%, 60,7-69,9)



18

mance limitada da vacina em populações 
naïve para dengue (como em zonas não 
endêmicas para dengue)2-4.

A análise dos dados de segurança da vaci-
na disponíveis até o momento demonstra 
que o perfil de reatogenicidade da vacina 
dengue é similar ao observado nos grupos 
controle que receberam placebo ou outras 
vacinas licenciadas para os grupos etários 
estudados. A avaliação por idade, gênero, 
estado imune prévio para Flavivirus, ence-
falite japonesa, febre amarela, pertencer a 
zonas endêmicas ou não, não identificou 
qualquer diferença estatisticamente signi-
ficante2-4. 

O acompanhamento de longo prazo du-
rante o terceiro ano de acompanhamento 
(primeiro ano da fase hospitalar) mostrou 
uma tendência de maior risco de hospita-
lização por dengue no grupo de crianças 
de 2 a 5 anos de idade (CYD14) que rece-
beram a vacina dengue em comparação ao 
grupo controle. Essa tendência não é ob-
servada nos demais grupos etários. Esse 
achado sugere cautela e foi um dos deter-
minantes de a vacina ser licenciada apenas 
para crianças acima de 9 anos de idade4. 

A vacina está licenciada no Brasil para crian-
ças com pelo menos 9 anos, adolescentes e 
adultos de até 45 anos de idade, em um es-

quema de três doses, por via subcutânea, de 
preferência na região deltoide, com 6 meses 
de intervalo entre elas: 0, 6 e 12 meses.

VACINAS EM DESENVOLVIMENTO
Outras vacinas estão sendo estudadas, em 
fases variáveis de desenvolvimento, com 
destaque para a vacina de vírus vivos ate-
nuados, concebida pelo National Institute 
of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) 
nos Estados Unidos, hoje sendo desenvol-
vida pelo Instituto Butantan no Brasil. Essa 
vacina é composta dos vírus dengue 1, 3 e 
4 atenuados e a quimera do vírus dengue 2  
em um arcabouço do vírus dengue 4. Os 
resultados preliminares mostraram que 
apenas uma dose subcutânea foi suficien-
te para induzir uma resposta imune robus-
ta nos voluntários. Atualmente, os estudos 
conduzidos em várias cidades do Brasil 
encontram-se em fase III, sendo avaliadas 
sua eficácia e segurança. O efeito adverso 
que chamou a atenção dos pesquisadores 
nas fases preliminares foi o aparecimento 
de um exantema maculopapular, presente 
em aproximadamente 70% dos vacinados. 

O laboratório Takeda também desenvolve 
uma vacina tetravalente, de vírus vivos ate-
nuados, que utiliza o vírus dengue 2 atenua-

Análise de ITT
Acompanhamento de 25 meses entre os meses 0-25

Grupo Vacina Grupo Controle
Eficácia da  
vacina, % 

(IC de 95%)

Pessoas-
-ano em 

risco

Densidade da 
incidência 

(IC de 95%)

Pessoas-ano 
em risco

Densidade da 
incidência 

(IC de 95%)

Soropositi-
vidade basal 
para dengue

2.116
0,4 

(0,2-0,7)
994

2,3
(1,5-3,5)

83,7 
(62,2-93,7)

Soronegati-
vidade basal 
para dengue 

500
1,8

(0,8-3,4)
284

3,2
(1,5-5,9)

43,2 
(–61,5-80,0)

Adaptada de: Villar L et al., 2014. 

Figura 3. Eficácia da vacina de acordo com o status sorológico de base.
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do e quimeras dos vírus dengue 1, 3 e 4 com 
o dengue 2 como arcabouço. 

Em fases mais incipientes de desenvolvi-
mento estão as vacinas recombinantes de 
subunidades (Escherichia coli, baculovírus), 
vacinas de DNA e as vacinas inativadas5.
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Há algumas características clínicas que 
diferenciam as arboviroses, entretanto os 
quadros apresentam muita sobreposição. 
Portanto, o médico pronto-socorrista deve 
estar preparado para dar suporte imedia-
to a qualquer uma das arboviroses, inde-
pendentemente de identificação de sua 
etiologia, já que muitos diagnósticos serão 
estabelecidos posteriormente, quando o 
paciente apresentar as complicações es-
pecíficas de cada uma das doenças.

Quando há epidemias, há dois grandes pro-
blemas. O primeiro são as manifestações 
atípicas da doença, como a dengue atingir 
o sistema nervoso central, ou causar hepa-
tite, entre outros. O outro é a tendência do 
profissional de saúde de supor que todos 
os casos que aparecem no serviço são da 

mesma doença epidêmica, ocorrendo erros 
de diagnóstico que podem ser graves. 

COMPLICAÇÕES DA ZIKA
Inicialmente, o quadro clínico parece bran-
do, com rash, geralmente em progressão 
craniocaudal e febre baixa. Entretanto, o 
componente neurotrópico pode levar a 
complicações.

Na Polinésia Francesa, houve internações 
hospitalares por vários tipos de complica-
ções neurológicas. Entre esses, houve 40 
casos de síndrome de Guillain-Barré (SGB) 
no período pós-epidemia de zika, quando 
o número usual de todos os anos era de 
cinco casos. O aumento temporal foi evi-
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dente. Não é possível determinar se todos 
os casos foram consequência da zika, pois 
os vírus DENV-1 e DENV-3 circularam na 
região antes dos casos de zika.

Em relação aos sintomas, são utilizadas, 
se necessário, medidas de suporte, como 
analgésicos e antitérmicos. Os anti-hista-
mínicos não costumam ser muito efetivos. 
O importante é o médico estar atento 
para a possibilidade de outros diagnósti-
cos, incluindo outras arboviroses, e reco-
nhecer as manifestações da SGB. 

COMPLICAÇÕES DA  
CHIKUNGUNYA
Anteriormente, acreditava-se que a chi-
kungunya causava maior morbidade e me-
nor letalidade. Entretanto, a doença debili-
ta muito o paciente, especialmente aquele 
com comorbidades como hipertensão e 
insuficiência cardíaca congestiva. Assim, 
pode acontecer de o paciente apresentar 
complicações e eventualmente chegar ao 
óbito.

Os casos assintomáticos não são frequen-
tes. A forma típica causa febre e artralgia 
(Figura 1). Também pode causar rash em 
50% dos casos, em geral após o início da 
febre, entre o dia 3 e 5 da doença, e ge-
ralmente em tronco e extremidades. Pode 
haver, também, manifestação bolhosa, es-
pecialmente em crianças. 

A fase aguda tem poucas alterações labo-
ratoriais, quando comparada à da dengue.

Na forma crônica, o comprometimento é 
articular. Ocorre seis a oito semanas após a 
fase aguda. Sua frequência varia de acordo 
com o local da epidemia.

A artralgia é mais comum em punhos, co-
tovelos, joelhos, tornozelos e articulações 
metacarpofalangeanas e metatarsofalan-
geanas. A articulação interfalangeana dis-
tal é citada como meio de diferenciação 
da artrite reumatoide (AR), pois é muito 
acometida na chikungunya. A articulação 
menos afetada é a esternoclavicular, mas 

qualquer uma delas pode ser afetada (Fi-
gura 2). Edema e dor são comuns, mas os 
sinais de flogose não são claros. Pode ser 
incapacitante.

Se houver prolongamento do quadro clí-
nico por mais de seis semanas, podem 
ocorrer diagnósticos de AR, pois o quadro 
é muito semelhante. O anticorpo anti-CCP 
estará presente com grande frequência, 
diferentemente do fator reumatoide. Tam-
bém surgem as erosões ósseas e a tenos-
sinovite. Não se sabe ainda se o quadro de 
chikungunya crônica pode ser um gatilho 
para a AR, ou um quadro mais limitado no 
tempo, mas, mesmo assim, pode causar to-
dos os gastos relacionados ao tratamento 
e ao absenteísmo do trabalho como a AR. 

Já as manifestações atípicas surgem de-
correntes da visceralização ou de algum 
componente de complicação de outras 
enfermidades (Quadro 1).

Quadro 1. Manifestações graves da chikun-
gunya

• Manifestações neurológicas: SGB, para-
lisia flácida aguda, convulsões

• Meningoencefalite

• Miocardite, insuficiência cardíaca

• Uveíte, retinite

• Hemorragias, eventos tromboembólicos

• Insuficiência hepática, insuficiência renal

• Neonatos – encefalopatia

O uso de anti-inflamatórios não esteroi-
dais (AINEs) na fase aguda está entre os 
fatores de risco para a evolução para as 
formas graves. Outros fatores de risco 
também importantes são a hipertensão, a 
doença cardíaca, a idade acima de 85 anos 
e o abuso de álcool. Entre as causas de  
óbito dos pacientes com chikungunya, es-
tão a insuficiência cardíaca, a falência múl-
tipla de órgãos, entre outras, demonstran-
do um processo de disfunção orgânica, em 
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Figura 1. Espectro de apresentação clínica 
da chikungunya.

Figura 2. Articulações mais acometidas 
pela chikungunya.
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geral associada a comorbidade e manejo 
de tratamento inicial não adequado. 

Na fase aguda, o tratamento é de suporte, e 
devem-se evitar corticoides e AINEs. O tra-
tamento compreende analgesia e compres-
sas mornas para alívio da dor articular. Há 
indicação de paracetamol, e o Ministério da 
Saúde também indica a dipirona, mas há cer-
ta dúvida em relação à sua segurança, espe-
cialmente no caso de dengue. A alternativa 
para o controle da dor intensa são os opioi-
des como codeína e tramadol. Hidratação e 
repouso também são muito importantes. Na 
chikungunya, o repouso na primeira semana 
está associado à melhora em relação ao en-
curtamento do tempo de sintomas. 

Na fase crônica indicam-se analgésicos, 
AINEs e corticoides em baixas doses para 
tratamento prolongado. Podem estar in-
dicados também medicamentos para dor 
neuropática e outras medicações utiliza-
das em doença reumatológica, como o 
metotrexato.

COMPLICAÇÕES PROVOCADAS 
PELA DENGUE
Ainda existe grande dificuldade diagnósti-
ca com relação à dengue. Em períodos de 
baixa incidência, a doença é confundida 
com influenza ou viroses exantemáticas. 
Em períodos de alta incidência, outras en-
fermidades são diagnosticadas como den-
gue, zika ou chikungunya, ou seja, há gran-
de dificuldade no diagnóstico diferencial. 

No caso da dengue, há pacientes que apre-
sentam condições clínicas especiais como 
lactentes (menores de 2 anos), gestantes 
e adultos com idade maior que 65 anos. 
Também estão incluídos pacientes com 
hipertensão arterial ou outras doenças 
cardiovasculares, diabetes melito, doen-
ça pulmonar obstrutiva crônica, doenças 
hematológicas crônicas (principalmente 
anemia falciforme), doença renal crônica, 
doença ácido-péptica e doenças autoimu-
nes. Para esses pacientes, devem ser so-

licitados exames complementares, como 
hemograma completo, com resultado em 
até 4 horas, avaliada a hemoconcentração 
e requisitados outros exames, de acordo 
com a condição clínica associada. O pa-
ciente deve permanecer em acompanha-
mento, com hidratação oral e observação 
até o resultado dos exames. 

Se o paciente estiver com hematócrito 
normal, realizar reavaliação clínica e labo-
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ratorial diária até 48 horas após a queda 
da febre. Essa reavaliação deve ser ime-
diata na presença de sinais de alarme. 
Também é necessário orientar o paciente 
sobre medicamentos sintomáticos como 
paracetamol ou dipirona e recomendar re-
pouso. Outro ponto importante é alertá-lo 
para procurar imediatamente o serviço de 
urgência em caso de sangramentos ou si-
nais de alarme. 

Em relação ao tratamento sintomático, a 
dipirona é desencorajada pelo documento 
da Organização Pan-Americana de Saúde 
de 2012, mas o Ministério da Saúde a reco-
menda, assim como o paracetamol. A dipi-
rona tem efeito antitérmico mais potente, 
mas há poucos estudos no mundo sobre 
sua segurança. Em relação à dengue, há 
um único estudo espanhol de coorte pros-
pectiva em adultos nas primeiras 96 horas 
da doença, em que foram incluídos 110 pa-
cientes e 17 haviam recebido dipirona. O 
grupo que usou dipirona apresentou um 
quadro mais grave, com aumento do risco 
de doença hemorrágica e queda do nadir 
de plaquetas1.

O paracetamol deve ser mantido como 
medicamento de escolha. O uso de dipi-
rona está reservado apenas quando há 
febre alta refratária, sendo necessárias 
atenção e monitorização especiais nes-
ses casos.

Outro aspecto muito importante é dimi-
nuir a mortalidade do paciente grave em 
que o quadro apresenta sinais de alarme, 
mas sem sinal de gravidade. Esse paciente 
apresenta risco de tratamento ambulato-
rial subótimo, mas necessita de hidratação 
adequada e imediata para que não chegue 
a óbito. 

Nesses pacientes, deve-se iniciar a reposi-
ção volêmica imediatamente, com hidrata-
ção venosa de 10 ml/kg na primeira hora, 
e o paciente deve permanecer em leito de 
internação até a estabilização, por no mí-
nimo 48 horas. Devem ser realizados exa-
mes complementares obrigatórios, como 

hemograma completo, dosagem de albu-
mina sérica e transaminases. Também é 
importante requisitar exames de imagem 
(radiografia de tórax – PA e perfil – e ultras-
sonografia de abdome) para verificar se há 
derrames cavitários. 

Já os pacientes com sinais de gravidade, 
com choque, sangramento e disfunção 
grave de órgãos, devem permanecer em 
leito de centro de terapia intensiva (CTI) 
até a estabilização. 

Dessa forma, é essencial a atenção aos si-
nais de alarme e de gravidade nos pacien-
tes com dengue.

PACIENTES COM DENGUE EM 
USO DE ANTIAGREGANTES PLA-
QUETÁRIOS
Em pacientes que já estão em uso de ácido 
acetilsalicílico (AAS), o médico responsá-
vel deve rever a necessidade dessa prescri-
ção em caso de epidemia de arboviroses. 
A dupla antiagregação (AAS e clopido-
grel) deve ser mantida quando há implan-
tação de stent farmacológico há menos 
de seis meses e de stent não farmacoló-
gico a menos de um mês. Isso porque, se 
o paciente apresentar o quadro de arbovi-
rose e houver necessidade de suspensão 
do AAS, o efeito ocorre apenas de oito a 
nove dias após a interrupção. Esse período 
é suficiente para determinar o término do 
quadro clínico da doença, portanto a sus-
pensão do medicamento não teria efeito 
imediato. 

A manutenção do AAS em caso de suspeita 
de dengue deve ocorrer nos coronariopa-
tas, em pacientes com doenças cerebrovas-
culares, com implantação de stent farmaco-
lógico há mais de seis meses e de stent não 
farmacológico há mais de um mês. 

Em todos os casos é necessário avaliar a 
contagem de plaquetas e a condição clíni-
ca do paciente, considerando a suspensão 
desses medicamentos caso as plaquetas 
estejam abaixo de 50.000 céls./mm3. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

As arboviroses estão circulando juntas 
e é possível que uma doença interfira na 
outra. Também estão sendo estudados al-
guns medicamentos especificamente para 
arboviroses, mas as doenças geralmente 
são benignas, e a viremia da dengue, por 
exemplo, é muito rápida. Talvez haja algu-

ma ação em zika e chikungunya, especial-
mente na artropatia.
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No Brasil, há circulação de três arbovírus – 
dengue, zika e chikungunya –, e até agora 
não se conhece o efeito da interação entre 
eles. E ainda há muitos outros arbovírus que 
podem infectar a população e uma possível 
dificuldade dos serviços de saúde para a cir-
culação desses vírus em área urbana.

Os arbovírus que causam doenças em hu-
manos e outros animais de sangue quente 
são membros de cinco famílias: Bunyavi-
ridae, Togaviridae, Flaviviridae, Reoviridae 
e Rhabdoviridae1 (Quadro 1). Ultimamente, 
discute-se muito a Togaviridae, família do ví-
rus chikungunya (da mesma família do vírus 
da rubéola), e a Flaviviridae (dengue e zika).

Estima-se que mais de 150 espécies de ar-
bovírus estão relacionadas a doenças em 
seres humanos, sendo a maioria zoonóti-
ca. Esses vírus são mantidos em ciclo de 
transmissão entre artrópodes (vetores), e 
os reservatórios vertebrados são os princi-
pais hospedeiros amplificadores.

Esses vírus tendem a apresentar distribui-
ção geográfica e climática restrita, como 

parte de um subsistema ecológico especial 
representado pelas interações peculiares 
entre vírus, vetores, hospedeiros amplifi-
cadores e reservatórios. Nesse sentido, o 
Brasil apresenta clima tropical em grande 
parte de seu território, representando um 
local adequado para a existência do vetor 
e, portanto, para a ocorrência de arboviro-
ses. Além disso, o único continente onde os 
arbovírus não são endêmicos é o antártico.

Essas doenças geralmente se apresentam 
indiferenciadas, de assintomáticas até com 
manifestações graves; muitas vezes com sin-
tomas de gripe, como febre, cefaleia, dor re-
tro-orbital e mialgia. Podem ocorrer erupções 
cutâneas e artralgia, assim como síndrome 
neurológica (SN) e hemorrágica (SH).

FAMÍLIA FLAVIVIRIDAE
A família Flaviviridae é composta por três 
gêneros:  Flavivirus, Pestivirus  e  Hepacivi-
rus. São vírus RNA com composição ge-
nética conhecida. No gênero Flavivirus es-

Artur Timerman – CRM-SP 28.300
Chefe do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Complexo 
Hospitalar Edmundo Vasconcelos, São Paulo, presidente da Sociedade 
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tão incluídas cerca de 39 espécies que são 
consideradas arbovírus, sendo algumas 
causadoras de encefalites e outras de fe-
bres hemorrágicas em humanos e animais. 
Destacam-se a dengue, zika, encefalite de 
Saint Louis, Rocio, Oeste do Nilo, Cacipa-
core, Ilheus, Bussuquara e Iguape. 

Vírus da encefalite de Saint Louis 
O vírus da encefalite de Saint Louis (SLEV) 
é amplamente distribuído nas Américas, do 
Canadá à Argentina. Foi isolado do morce-
go insetívoro do gênero Tadarida, no Texas, 
EUA, e sua transmissão ocorre por meio 
dos mosquitos do gênero Culex. Os reser-
vatórios desse vírus incluem, principalmen-
te, aves silvestres, primatas, marsupiais e 
outros animais silvestres. Assim, as aves 
migratórias, em suas distintas rotas, são as 
responsáveis pela dispersão do vírus pelas 
Américas, assim como ocorre com outras 
encefalites.

Esse vírus é neurotrópico e apresenta di-
ferenças biológicas e genéticas entre os 
isolados da América do Norte e do Sul. É 
membro do complexo antigênico da en-
cefalite japonesa (JEV) juntamente com o 

vírus do oeste do Nilo (WNV) e o vírus Ca-
cipacore (CACV).

A doença causada pelo SLEV pode variar de 
sintomas leves, incluindo febre e dor de ca-
beça, até doença severa, como a meningite e 
a encefalite. Os relatos de casos fatais podem 
variar de 5% a 20%, entretanto os números 
são ainda maiores entre a população idosa2.

Vírus Rocio (ROCV)
Acredita-se que seu ciclo seja mantido entre 
as aves selvagens e que algumas espécies 
migratórias sejam os reservatórios. Os veto-
res são os mosquitos Aedes e Psorophora.

Esse vírus foi isolado em 1975 do caso fa-
tal que ocorreu durante um surto de en-
cefalite em área limitada da Mata Atlântica 
no Vale do Ribeira, estado de São Paulo. O 
surto teve a duração de 1973 a 1980, com 
relato de cerca de 1.000 casos de encefa-
lite e taxa de mortalidade de 10%. Entre 
os sobreviventes, 200 sofreram sequelas 
de equilíbrio ou mobilidade. Ainda não se 
sabe como esse flavivírus apareceu em 
1973 e desapareceu sete anos depois na 
mesma região. A presença de anticorpos 
neutralizantes foi detectada em pessoas 

Quadro 1. Arboviroses emergentes e reemergentes no Brasil

Família Vírus Sigla Doença

Flaviviridae

Dengue DENV Dengue

Encefalite de Saint Louis SLEV Meningite e encefalite

Rocio ROCV Encefalite

Oeste do Nilo WNV Meningite e encefalite

Cacipacore CACV

Ilheus ILHV Doença febril e encefalite

Bussuquara BUSV Doença febril

Iguape IGUV

Togaviridae
Mayaro MAYV Doença febril e artralgia

Chikungunya CHKV Doença febril e artralgia

Encefalite equina do leste EEEV Doença neurológica

Bunyaviridae Oropouche OROV Febre hemorrágica e doença 
neurológica
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que vivem em áreas rurais das regiões su-
deste e nordeste do Brasil.

Segundo investigações sorológicas con-
tínuas, a transmissão esporádica também 
foi relatada em 1989 em crianças com IgM 
positivo, no foco original do surto. Outro 
inquérito sorológico também evidenciou a 
circulação do vírus em 1995 no estado da 
Bahia. Em 2004, foram detectados anti-
corpos em pássaros na região sul brasi-
leira. 

O ressurgimento dessa doença na forma 
de surtos de encefalite grave é possível, 
uma vez que esse vírus circula em regiões 
distintas do Brasil e representa uma amea-
ça permanente3.

Vírus do oeste do Nilo 
Em 1999, um surto em Nova York, nos EUA, 
causou muitos casos de encefalite em hu-
manos e a morte de grande número de 
aves. Evidenciou-se, com base em estrei-
ta correlação genética, que a cepa isolada 
nesse estado americano em 1999 foi prova-
velmente trazida do Oriente Médio para as 
Américas. Na América do Norte, também 
causou grandes epidemias de encefalite e 
epizootias em cavalos. 

Destaca-se como vírus do oeste do Nilo 
o WNV, um vírus do Velho Mundo que se 
tornou adaptado ao ciclo americano. Pro-
vavelmente o vírus espalhou-se tão rapi-
damente em todo o território continental 
dos EUA, do Canadá e do México devido 
aos reservatórios do WNV, que são aves 
selvagens, sendo muitas delas espécies 
migratórias de longa distância. Seis anos 
depois, o vírus pôde ser encontrado pra-
ticamente em toda a América do Norte. 

Dessa forma, também se disseminou em 
direção ao sul das Américas. Foi detecta-
do nas Ilhas Cayman em 2001, na ilha de 
Guadalupe e no México em 2002, e em 
El Salvador e Cuba em 2003 e 2004. Em 
2005, o WNV chegou à América do Sul 
e foi detectado em cavalos na Colômbia, 
pela constatação de anticorpos neutrali-

zantes, e em 2006 foi isolado de cérebro 
de cavalos com encefalite na Argentina3.

O surgimento do WNV no Brasil foi rela-
cionado às aves migratórias do hemisfério 
norte para o país. No Brasil há grande va-
riedade de espécies de aves, além da pre-
sença endêmica do Culex. 

Outro estudo detectou a presença de anti-
corpos neutralizantes não somente contra 
o WNV, mas também contra outros flaviví-
rus (ILHV, SLEV, CACV e ROCV), em equi-
nos, ovinos e jacarés, evidenciando ampla 
circulação desses vírus na região do Panta-
nal. Não obstante, ainda não foi identifica-
da associação do WNV com a doença em 
humanos no Brasil, apesar da abundância 
de potenciais vetores e hospedeiros verte-
brados nessa região4.

Sugere-se que o WNV já esteja estabeleci-
do no Brasil, tornando, portanto, a avalia-
ção da presença do vírus, o conhecimen-
to da transmissão e da epidemiologia da 
doença, assim como a identificação de ve-
tores e reservatórios vertebrados, de gran-
de interesse para a saúde pública.

Diante do risco iminente de emergência do 
WNV no Brasil, é extremamente importan-
te o desenvolvimento de ferramentas de 
diagnóstico laboratorial para a vigilância 
de eventuais surtos3. 

Vírus Cacipacore e vírus Ilheus 
São vírus isolados inicialmente em aves. 

O vírus Cacipacore foi primeiramente isolado 
em uma área amazônica no estado do Pará. 
Recentemente, foi demonstrada a presença 
de anticorpos contra arbovírus em macacos 
de vida livre, capturados no estado do Mato 
Grosso do Sul. Até o momento, porém, não 
foi associado à doença em humanos e ainda 
não foi identificado nenhum vetor responsá-
vel por sua transmissão3.

O  vírus Ilheus  (ILHV) foi isolado pela pri-
meira vez em 1944, a partir de um pool de 
mosquitos Aedes e Psorophora,  durante 
uma investigação epidemiológica de febre  
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amarela, na cidade de Ilhéus, estado da Bahia.  
As aves são os principais hospedeiros5.

Vírus, como os anteriores, que estão circu-
lando no Brasil são o Bussuquara (BUSV) e 
o Iguape (IGUV).

ARBOVÍRUS DETECTADOS NO 
BRASIL PELA SAARB
Milhares de amostras de arbovírus foram 
isoladas e identificadas entre novembro 
de 1954 e dezembro de 2004 pela Seção 
de Arbovirologia e Febres Hemorrágicas 
(SAARB) do Instituto Evandro Chagas, Be-
lém, Pará. São 196 tipos diferentes de ar-
bovírus e outros vírus de vertebrados, dos 
quais 163 foram isolados pela primeira vez 
no Brasil. 

Na Amazônia brasileira são conhecidos 34 
tipos distintos de arbovírus responsáveis 
por infecções humanas. Seis tipos são mais 
comuns, constituindo-se em grande pro-
blema de saúde pública: dengue, chikun-
gunya, zika, febre amarela, Oropouche e 
Mayaro. O vírus Oropouche tem sido asso-
ciado com quadros de meningite cuja re-
cuperação dos pacientes é demorada, mas 
ocorre sem sequelas aparentes, e o vírus 
Mayaro tem sido responsável por quadros 
febris agudos acompanhados de exante-
ma e artralgias. Além desses, diversos ou-
tros arbovírus têm sido isolados de casos 
de doença febril aguda.

Vírus Oropouche (OROV)
Estima-se que 500 mil casos de infecção 
pelo OROV ocorreram no Brasil nos últimos 
48 anos. Além de surtos, o OROV também 
pode causar infecções humanas esporádi-
cas. O OROV é o segundo arbovírus mais 
frequente entre os causadores de doença 
febril no Brasil, mas é pouco estudado por 
estar restrito à região Norte.

A transmissão se dá pela picada do mos-
quito da espécie Culicoides paraensis, po-
pularmente conhecido como mosquito-
-pólvora ou maruim. Suas larvas podem 
viver tanto em água doce quanto salgada.
Causa doença febril aguda, principalmen-
te na região norte do Brasil. Não existe um 
tratamento específico para essa doença; 
acido acetilsalicílico e anti-inflamatórios 
são contraindicados. Ribavirina foi avaliada 
em casos graves6.

MODELO DE URBANIZAÇÃO
Hoje, 90% da população vive em áreas ur-
banas. A redução dessas doenças em médio 
e longo prazo depende da modificação do 
modelo de urbanização, atualmente inade-
quado e, no Brasil, com saneamento básico 
precário. Ou o modelo de urbanização se tor-
na mais adequado ou as próximas gerações 
também conviverão com as arboviroses.
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As condições ambientais estão intimamen-
te ligadas aos casos de arboviroses. Há 
relação direta entre a falta de saneamen-
to básico e a ocorrência de arboviroses 
na população. O número de casos é muito 
maior em áreas em que o acesso à água 
tratada e à coleta de esgoto é precário.

Entretanto, no Brasil não se faz urbaniza-
ção com planejamento sanitário, pois a ve-
locidade da exploração imobiliária é bem 
maior que a velocidade das obras de rede 
de água e de esgoto. 

Os povos antigos, como os maias, os aste-
cas e os romanos, já sabiam da importância 
de tirar o esgoto de dentro das cidades, que 
já possuíam canaletas para escoamento. 

No Brasil, ainda há pelo menos 35 milhões 
de brasileiros sem acesso à água tratada e 
50% da população não têm coleta de esgo-
to. Desse esgoto, apenas 40% são tratados, 
ou seja, o volume de cerca de 5.000 piscinas 
de esgoto é despejado na natureza diaria-
mente. Por maior que seja o curso de água, a 
natureza não consegue assimilar essa carga 
de esgotos que jogamos nela. O estado de 
degradação do corpo hídrico fica tão grande 
que não se consegue recuperação. 

Na cidade de São Paulo, há enchentes que 
vêm de baixo para cima. Os pequenos rios 
e córregos que foram canalizados aumen-
tam de volume, sobem e provocam as 
inundações. Na realidade, os rios sempre 
foram considerados um problema. O rio 
Tietê, por exemplo, era todo curvo. O rio 
foi “esticado” para a construção imobiliária 

e das avenidas em sua várzea, área de ex-
travasamento natural do rio. Essa relação 
com o corpo hídrico fez com que os rios 
ficassem como estão hoje.

O resultado são mais de 407 mil pessoas in-
ternadas por diarreia e doenças provocadas 
por falta de saneamento – dados de 2013 do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Desses casos, 53% são de crianças 
de até 5 anos de idade. Claramente, a falta de 
saneamento básico é um problema de saúde 
pública. Mesmo com o grande impacto na 
saúde da população, o investimento público 
em saneamento básico é muito baixo.

No Brasil, cerca de 53% das escolas não 
possuem coleta de esgoto, mas 94% têm 
energia elétrica e 61% já possuem inter-
net. Ou seja, há mais escolas com internet 
do que com coleta de esgoto. Segundo o 
Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef), mais de 450 mil crianças não têm 
banheiro na escola. 

A situação do país é muito heterogênea. 
Há locais com saneamento perfeito, como 
algumas cidades do interior do estado de 
São Paulo, Paraná e Minas Gerais (Figura 1).  
E também há os piores municípios, que 
são três na Baixada Fluminense e outros 
no norte e nordeste do país (Figura 2). 

A situação tanto de coleta como de trata-
mento de esgotos é mais crítica na região 
Norte, onde apenas 7,8% da população têm 
acesso à coleta de esgotos. O saneamento 
básico é praticamente inexistente e não há 
perspectiva de mudança. 

Edison Carlos 
Presidente do Instituto Trata Brasil (Saneamento Básico).

Impacto do saneamento 
básico na saúde pública
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Em estados mais pobres, como o Piauí, 
há pouca coleta de esgotos. Entretanto, o 
quadro se repete nos estados do Sul, como 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que 
também têm baixo atendimento de esgoto. 
Nesse caso, provavelmente, o problema é 
cultural e a população não dá a importân-
cia devida ao saneamento básico. Em várias 
cidades turísticas também chegam as rodo-
vias, os hotéis e as pousadas, mas não há 
melhora do saneamento básico.

PERDA DE ÁGUA NO BRASIL

O volume de água perdida no Brasil é dra-
mático. As perdas de água em 2013 no 
Brasil somam mais de seis vezes o volume 

do Sistema Cantareira. São Paulo, Rio de 
Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul perdem mais de 30% da água na dis-
tribuição. 

Outro problema sério é o saneamento bá-
sico nas áreas irregulares. O IBGE calcula 
que há mais de 11 mil áreas irregulares. A 
população nessa área se apropria indevida-
mente de água da rede e despeja o esgoto 
em qualquer lugar. Só em torno da cidade 
de São Paulo há 2.073 áreas irregulares. São 
milhares de pessoas nessa condição. 
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Figura 1. Índice de atendimento total de 
esgoto tratado referido à água (indicador IN 

046), segundo os estados brasileiros.
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Figura 2. As 20 melhores e as 10 piores cidades em sa-
neamento básico. Avaliação dos serviços nas 100 maio-
res cidades brasileiras.
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Até dezembro de 2013, o vírus da dengue 
(DENV) causava a única doença por ar-
bovírus que preocupava pela morbimor-
talidade na América Latina. Entretanto, a 
partir dessa época, outros arbovírus che-
garam à região não apenas com quadros 
agudos, mas com as consequências crôni-
cas, como no caso de chikungunya (CHIKV) 
e zika (ZIKV).

Os vetores Aedes aegypti e Aedes albopic-
tus estão distribuídos, pois se adaptaram 
à urbanização e às condições climáticas, 
além de já terem se adaptado a altitudes de 
mais de 2 mil metros do nível do mar. Esse 
fato também facilitou a circulação de ou-
tros vírus, como zika (ZIKV) e chikungunya 
(CHIKV).

No caso do CHIKV, houve epidemia nas 
Américas, mas a transmissão se estabi-
lizou. O mesmo provavelmente ocorrerá 
com o ZIKV (Figura 1). 

Os casos da tabela 1 são casos notificados. 
O número de casos é muito grande, uma vez 
que só casos de dengue são mais de 10 mi-
lhões. Na Colômbia, foram registrados 100 mil 
casos em 2014 e 400 mil casos em 2015, mas 
os estudos de avaliação de subnotificação e 
sub-registro geraram a estimativa total de ca-
sos de 3 milhões, apenas para a Colômbia. 

O total de óbitos acumulado para dengue 
é muito maior do que para chikungunya e 
zika, mas isso se dá provavelmente por falta 
de diagnóstico etiológico (Tabela 2). Além 
disso, muitos casos não foram notificados. 
Na Colômbia, por exemplo, o Ministério da 

Saúde não aceitava ZIKV e CHIKV como 
causas de óbito, apesar dos trabalhos publi-
cados por pesquisadores colombianos que 
confirmaram as mortes por ZIKV. Pesquisa-
dores em toda a América Latina publicaram 
relatos de casos de óbito por ZIKV1-3.

IMPACTO DA DENGUE
Apesar de o maior número de casos de 
dengue se concentrar no Brasil, o maior 
número de casos graves está na região an-
dina (Tabela 3). Entretanto, o Brasil tam-
bém contabiliza o maior número de óbitos. 
Os países do Caribe apresentam uma con-
centração muito alta de casos, como ocor-
re em São Bartolomeu e Porto Rico. 

Alfonso J. Rodriguez-Morales
Chefe da Rede Colombiana de Colaboração em zika (Recolzika), pes-
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Figura 1. Comparação do número de casos 
de dengue, chikungunya e zika na região das 
Américas, 2012-2016 (até setembro de 2016).

Fonte: OPAS.
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Há outros indicadores importantes que en-
volvem as epidemias de dengue, como anos 
de vida ajustados por incapacitação (DALYs). 
Os dados da Colômbia mostram mais de mil 
DALYs perdidos por milhão de habitantes nas 
situações de epidemia e mais de 33 DALYs 
perdidos em situação endêmica. 

IMPACTO DA CHIKUNGUNYA
Em relação à chikungunya, o Brasil tem o 
maior número de casos e o maior número 

de óbitos, entretanto países como Bolívia, 
Honduras e Aruba têm as mais altas taxas 
de incidência, e a Colômbia apresenta a 
maior taxa de letalidade (Tabela 4). 

Já em relação à chikungunya crônica, dos 
283 pacientes de um estudo de coorte que 
os acompanhará por até dez anos, 53% apre-
sentaram persistência na manifestação dos 
sintomas reumatológicos 12 semanas após o 
quadro agudo. Em um ano de acompanha-
mento clínico, ainda há 45% com sintomas4. 

Tabela 2. Comparação do número de mortes causadas pela dengue, chikungunya e zika 
na região das Américas, 2012-2016 (até setembro de 2016)

Doença por  
arbovírus 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Dengue 784 1.318 798 1.181 826 4.907

Chikungunya -a -a 194 71 54 319

Zika -a -a -a -a 12 12

Total 784 1.318 992 1.252 892 5.238
aAinda não reportado na região. Fonte: OPAS. 

Tabela 1. Comparação do número de casos de dengue, chikungunya e zika na região das 
Américas, 2012-2016 (até setembro de 2016)

Doença por  
arbovírus

2012 2013 2014 2015 2016 Total

Dengue 1.398.876 2.712.632 1.515.824 2.888.330 1.977.812 10.493.474

Chikungunya -a 111 1.147.515 726.478 252.510 2.126.614

Zika -a -a -a 16.039 609.364 625.403

Total 1.398.876 2.712.743 2.663.339 3.630.847 2.839.686 13.245.491
aAinda não presente e reportado na região. Fonte: OPAS.

Tabela 3. Dengue e dengue grave em cinco países com os números mais altos de casos e 
taxas de incidência, Américas, 2016 (até setembro de 2016)

Países Dengue
Taxa de incidência 

(casos/100.000 pop)
Dengue grave 

(DG)
%DG Mortes TL%

Brasil 1.426.005 700,2 728 0,05 509 0,04

Paraguai 111.208 1.581,23 0 0,00 16 0,00

Colômbia 86.013 173,66 870 1,01 164 0,19

São  
Bartolomeu

580 6.401,77 0 0,00 0 0,00

Porto Rico 32.686 888,21 0 0,00 0 0,00
TL%: taxa de letalidade (%). Fonte: OPAS. 
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IMPACTO DA ZIKA
O Brasil tem o maior número de casos, com 
seis óbitos relatados, mas a região do Cari-
be Latino tem a maior incidência da doen-
ça e dois óbitos relatados. Geralmente, as 
ilhas têm altas concentrações em termos 
de taxa de incidência da doença (Tabela 5).

Em decorrência da zika, há casos de síndro-
me congênita em todas as sub-regiões das 
Américas (Tabela 6). Mas, apesar dos núme-
ros da tabela 6 para a região andina, apenas 
na Colômbia já há 50 casos confirmados.

Em relação à síndrome de Guillain-Barré 
(SGB), há aumento dos casos de acordo 
com o aumento dos casos de zika5. O grá-
fico 1 demonstra a série de casos para as 
Américas. Mesmo após a epidemia, man-
tém-se a transmissão estável da doença e 
da SGB. Hoje, em países como a Colômbia, 
considera-se que a zika é endêmica.

Nessas regiões, há cocirculação entre DENV, 
ZIKV e CHIKV, o que implica não apenas as 

doenças que cada um provoca, mas também 
que as pessoas suscetíveis, sem imunidade 
para os arbovírus, possam apresentar 
coinfecções, inclusive com os três vírus ao 
mesmo tempo. Já há casos descritos inclu-
sive em gestante6,7. Outro problema são as 
infecções sequenciais, causando quadros 
tanto de dengue como de zika mais graves. 

Ainda há, também, a possibilidade da cir-
culação do DENV-5, já isolado no sudeste 
asiático e em Porto Rico. Há também outros 
arbovírus como a febre amarela, o Oropou-
che, o Mayaro e outros vírus que causam 
encefalite, que preocupam pela probabili-
dade de circulação em áreas urbanas.

Finalmente, esse problema está relaciona-
do à falta de controle apropriado do Ae-
des, o qual precisa de mais pesquisa, assim 
como de mais investimento por governos 
e autoridades de saúde para facilitar a apli-
cação de novas estratégias, como o uso de 
mosquitos geneticamente modificados e 
da bactéria Wolbachia.

Tabela 4. Chikungunya em cinco países com os números mais altos de casos e taxas de 
incidência, Américas, 2016 (até setembro de 2016)

Países Chikungunya
Taxa de incidência 

(casos/100.000 pop)
Mortes TL%

Brasil 169.656 80,96 39 0,02

Bolívia 20.160 185,14 0 0,00

Colômbia 18.559 38,14 14 0,08

Honduras 14.325 174,91 0 0,00

Aruba 698 617,54 0 0,00
TL%: taxa de letalidade (%). Fonte: OPAS.

Tabela 5. Zika em cinco países com os números mais altos de casos e taxas de incidência, 
Américas, 2016 (até setembro de 2016)

Países Zika
Taxa de incidência 

(casos/100.000 pop)
Mortes TL%

Brasil 275.397 131,41 6 < 0,01

Colômbia 102.341 210,34 0 0,00

Venezuela 57.800 183,38 0 0,00

Martinica 35.332 8.889,49 0 0,00

Honduras 30.960 378,02 0 0,00
TL%: taxa de letalidade (%). Fonte: OPAS.
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Em 2017, provavelmente a transmissão 
desses arbovírus mais importantes (DENV, 
CHIKV e ZIKV) ficará estável, mas há pos-
sibilidade de surtos de outros arbovírus 
regionais e importados, como o Mayaro, 
considerando que as condições ecoepide-
miológicas são favoráveis na região, e a mi-
gração e o turismo interno para a América 
Latina estão aumentando.

A América Latina deveria aumentar a pes-
quisa e se preparar para os arbovírus para 
mitigar e reduzir o impacto em seus territó-

rios e populações, particularmente naquelas 
pessoas com maior risco e vulnerabilidade.
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Gráfico 1. Alinhamento de uma série de casos de SGB com o pico de incidência da zika.

Tabela 6. Síndrome congênita associada 
ao zika por sub-regiões das Américas, 2016 
(até setembro de 2016)

Sub-regiões da 
América

Casos  
congênitos

Cone Sul 1.847

Andina 29

Caribe Latino 22

América Central 0

Caribe não Latino 11

Canadá e EUA 18

México 1

Total 1.928

Fonte: OPAS.

Fonte: Dos Santos et al., 2016.
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O comportamento do mosquito favorece o 
acompanhamento dos seres humanos e, 
mesmo em ambientes com altas cobertu-
ras de saneamento básico, o controle do 
Aedes é difícil, embora o mosquito seja 
aparentemente frágil.

Esse mosquito está absolutamente adap-
tado às condições urbanas de cada local, 
ou melhor, ele apresenta hábitos dife-
rentes em distintas regiões do Brasil. Em 
cada região do país, o vetor utiliza um 
depósito diferente (Figura 1). No nordes-
te, por exemplo, os principais depósitos 
infestados são aqueles de grande volume 
utilizados para armazenar água. Assim, 

há grandes diferenças entre as regiões do 
Brasil, mesmo entre os bairros de uma ci-
dade, e as intervenções, portanto, devem 
ser distintas e “quase” personalizadas.  

As fêmeas do mosquito preferem águas 
mais limpas para por seus ovos, mas a dis-
ponibilidade desses criadouros será dife-
rente nas regiões do país. 

Há, basicamente, quatro estratégias de 
controle do mosquito: controle químico, 
controle biológico, controle mecânico e 
educação em saúde. 

O controle químico encontra grande re-
sistência dos vetores a alguns dos larvici-
das disponíveis hoje no mundo (Figura 2).  
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Mecanismos de controle  
do Aedes

Fonte: Sistema FAD. Atualizado em 30/3/2016.
(*) Dados sujeitos à revisão. 

Figura 1. Depósitos predominantes no Brasil.

Figura 2. Monitoramento de resistência ao insetici-
da (temefós). As áreas verdes apresentam pouca 
resistência e as áreas vermelhas, muita resistência.
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Fonte: Sistema FAD. Atualizado em 30/3/2016.
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No Nordeste, há maior resistência, porque, 
provavelmente, o uso do larvicida se ini-
ciou mais cedo.

O desenvolvimento de novas moléculas pela 
indústria leva pelo menos uma década para 
estar disponível no mercado, o que dificulta 
ainda mais o controle do mosquito. Há es-
forços para o desenvolvimento de larvicidas 
com base em extratos vegetais para o con-
trole do vetor, mas sempre com limitação 
em relação aos depósitos em que poderão 
ser utilizados.

O controle mecânico parece ser a estraté-
gia mais adequada tecnicamente. Basica-
mente, é impedir que o mosquito acesse 
os depósitos com água. 

Outra alternativa é o controle biológico, 
mas ele depende de vários aspectos locais. 
Provavelmente funcionará perfeitamente 
em algumas cidades, mas pode não fun-
cionar em outras. Essa alternativa de con-
trole pode utilizar vários seres vivos, desde 
pequenos crustáceos até pequenos peixes 
larvófagos1. Entretanto, em várias regiões, 
essa estratégia enfrenta grande resistência 
por parte da população.

Outro aspecto muito importante é a mobi-
lização social e a educação em saúde. 

Mesmo com todas essas estratégias de con-
trole disponíveis hoje, existem algumas limi-
tações importantes: as atuações são frag-
mentadas, há deficiência nas estratégias de 
participação da comunidade, há fragilida-
de na aceitação e na sustentabilidade das 
ações de controle químico, o custo é alto e 
os resultados são decepcionantes1.

INOVAÇÕES PARA O CONTROLE 
VETORIAL
Algumas técnicas inovadoras vêm sendo 
desenvolvidas para o controle do vetor. 
Entre elas está a abordagem ecobiosso-
cial, que pode ser entendida como a união 
de estratégias de educação social aliada 
ao cuidado com o meio ambiente. Dessa 
forma, o controle é mecânico, com a elimi-

nação dos reservatórios, controle biológi-
co, colocação de tampas nos recipientes e 
instalação de telas em portas e janelas. 

O mapeamento de risco é outra ferramen-
ta de monitoramento em desenvolvimento 
para um melhor controle do vetor. Nesse 
sistema o objetivo é avaliar e identificar as 
áreas de risco aumentado de transmissão 
das arboviroses, utilizando estatísticas lo-
cais. Assim, as ações específicas para con-
trole vetorial são direcionadas para áreas 
prioritárias. A principal limitação desse 
método é a carência de pessoal local em 
responder efetivamente às informações 
geradas3,5.

Também há opções naturais, como a Wol-
bachia, espécie de bactéria simbionte in-
tracelular, inofensiva ao homem e aos ani-
mais domésticos, encontrada naturalmente 
em mais de 60% dos insetos, mas não no 
Aedes. Ela é capaz de reduzir pela metade 
o tempo de vida do mosquito adulto e de 
produzir incompatibilidade citoplasmática 
completa, o que resulta em prole incapaz 
de transmitir o arbovírus. Essa solução 
pode ser natural e autossustentável. Ainda 
não se sabe quais são as implicações am-
bientais dessa forma de controle biológico. 
Além disso, os Aedes não possuem essa 
bactéria, provavelmente porque a elimina-
ram ao longo de sua evolução, o que colo-
ca em dúvida a permanência e a eficácia 
dessa bactéria contra esses mosquitos.

Outra ideia são os mosquitos dispersores 
de inseticidas. Consiste em atrair as fê-
meas do Aedes até pequenos recipientes, 
chamados de “estações de disseminação”, 
tratados com o inseticida piriproxifeno. Nas 
estações de disseminação, as micropartícu-
las do inseticida em pó grudam no corpo 
do mosquito e assim são levadas até outros 
criadouros. Quando as fêmeas pousam nos 
reservatórios para colocar seus ovos, o inse-
ticida deixado por elas na água passa a ser 
letal para as larvas dos mosquitos. A princi-
pal limitação desse método é a dificuldade 
de implementá-lo na prática, além do risco 
de aumentar a seleção das populações de 
mosquitos resistentes a inseticidas.
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Outra solução seria a esterilização dos 
mosquitos por irradiação. Consiste em tra-
tar os insetos machos com uma dose mí-
nima de raios gama ou raios X para indu-
zir rearranjos cromossômicos aleatórios e 
provocar esterilização dos machos. O cru-
zamento de machos estéreis liberados com 
fêmeas selvagens nativas levaria à diminui-
ção do potencial reprodutivo das fêmeas e, 
assim, contribuiria para a eliminação local 
ou a supressão da população de vetores. 
A principal limitação dessa estratégia é o 
desconhecimento sobre o comportamento 
das fêmeas em relação a esses machos es-
téreis, no ambiente natural3.

Mais uma opção são telas, cortinas e rou-
pas impregnadas de inseticidas, mas ela 
denota grande resistência por parte da 
população. As cortinas impregnadas, por 
exemplo, podem ter resultados limitados 
pelo comportamento altamente domiciliar 
do Aedes aegypti. Outra limitação é sua 
produção em escala comercial3.  

A maioria dessas tecnologias envolve, dire-
ta ou indiretamente, a utilização de algum 
inseticida, mas o ideal seria a mudança dos 
hábitos da população e apropriação das 
ações de prevenção e controle.
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