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• Doenças de NoGficação Compulsória – Lista Nacional de NoGficação Compulsória
de Doenças (Portaria de Consolidação n◦. 04 de 28 de setembro de 2017/MS)



Dengue



Figura 2 Distribuição de
incidência de casos prováveis
de dengue, até a Semana
Epidemiológica 11, Brasil, 2019.
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Dengue



Dengue

Região Sudeste 1ª Posição, com
destaque para o estado de São
Paulo.



Febre Chikungunya



Febre Chikungunya

Figura 4 Distribuição de
incidência de casos prováveis de
chikungunya, até a Semana
Epidemiológica 11, Brasil, 2019.
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Febre Chikungunya

Região Sudeste 1ª Posição, com
destaque para o estado do Rio de
Janeiro.



Zika



Zika

Figura 6 Distribuição de
incidência de casos
prováveis de Zika, até a
Semana Epidemiológica
9, Brasil, 2019.



Zika

Figura 6 Distribuição de
incidência de casos
prováveis de Zika, até a
Semana Epidemiológica
9, Brasil, 2019.



Zika

Região Norte 1ª Posição, com destaque
para o estado do Tocantins.



Arboviroses

• Vírus mantidos na natureza através da transmissão biológica entre
hospedeiros vertebrados suscetíveis por artrópodos hematófagos (WHO,
2015);

• Gênero Aedes, principalmente Ae. aegypti e Ae. albopictus;

• Mosquitos antropofílicos, ou seja, vivem perto do homem e apresentam
como característica ecológica uma boa adaptação ao ambiente urbano e
doméstico;

• Base alimentar dos mosquitos – Substâncias que
contenham açúcar, como o néctar;



Arboviroses

• Fêmeas – Suplemento sanguíneo para maturação dos ovos (Albumina) –
Hábitos hematofágicos;

• Hábitos matuGno e diurno – Primeiras horas da manhã e final da tarde;

• As fêmeas destes mosquitos vivem em média de 30 a 45 dias. Nesse
período, caso tornem-se infectadas (sugando o sangue de alguém
doente) e infecGvas (mantendo e mulGplicando os micro-organismos
(vírus) em seu interior), podem potencialmente infectar um sem número
de pessoas.



Dengue

• Arbovírus mantendo-se na natureza pela mulGplicação em mosquitos
hematófagos do gênero Aedes;

• Família Flaviviridae;

• Vírus de RNA;

• 4 soroGpos no Brasil: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4, DEN-5
(epidemia na Malásia) e todos podem causar tanto a forma clássica
quanto formas mais graves.

É uma doença infecciosa febril aguda, que pode ser de curso
benigno como dengue clássica (DC) ou grave como dengue
hemorrágica(FDH) – Evolução.



Dengue

• DEN-1 (5 genóGpos)
• DEN-2 (6 genóGpos)
• DEN-3 (5 genóGpos)
• DEN-4 (3 genóGpos)

- Sorologicamente relacionados;

- AnGgenicamente disGntos:
Conferem imunidade homóloga permanente;
Confere imunidade heteróloga transitória;

Cada soroGpo proporciona imunidade permanente específica e imunidade
cruzada a curto prazo.



Dengue



Dengue

Infectada e 
Infec>va

1ª Replicação

• Células Musculares estriadas, lisas
• Fibroblastos 
• Linfonodos locais

Viremia

Resposta Imunológica
Previne/Recuperação

Imunopatologia Dengue Hemorrágica

Hiper-resposta Imunológica – Exposição Anterior

Acs Heterólogos não neutralizantes 



Dengue

• Incubação de 4 a 10 dias
• Sintomas gerais – 2 – 7 dias (coincide com viremia);
• Elevados níveis de citocinas pró-inflamatórias liberadas por macrófagos

relacionam-se com os sinais e sintomas;

Leucopenia e Trombocitopenia

Discreta e Transitória Depressão Medular

Mialgia – Replicação Viral

Resposta Inflamatória – Fenômeno Vascular  - Aumento da permeabilidade vascular

Choque

Hiper-resposta Imunológica – Combinação de Vasculopa>a e Coagulopa>a de Consumo

Medula, auto-anticorpos contra plaquetas, hemofagocitose. 

Tratamento***

Hemoconcentração

Hipotensão arterial – Insuficiência circulatória
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Dengue

Glicoproteína com 42 a 50 kDa, com
aproximadamente 353 a 354 aminoácidos;

Par>cipa dos processos de replicação e
maturação viral;



Vírus Chikungunya (CHIKV Vírus)

• Arbovírus mantendo-se na natureza pela mulGplicação em mosquitos
hematófagos do gênero Aedes, principalmente Ae. aegyp4 e Ae.
albopictus;

• Família Togaviridae (Alphavirus);

• Vírus de RNA;

• Nome chikungunya deriva de uma palavra em Makonde (norte do
Moçambique) – “aqueles que se dobram” (intensa artralgia) ;

É uma doença infecciosa febril que
geralmente tem curso benigno, podendo
ser aguda, subaguda e crônica.



Fernández et al. 2015



Febre Chikungunya
• Incubação de 3 a 7 dias

• Doença aguda: febre de início súbito (maior que 39º C) e intensa dor articular
simétrica. Fase aguda dura de 3-10 dias;

• Apenas um sorotipo do vírus;

• Não existem achados hematológicos patognomônicos significativos como
acontece na Dengue;

• Em evoluções crônicas destacam-se sintomas reumáticos, como poliatrite ,
tenossinovite envolvendo punhos, tornozelos e também a Síndrome de
Raynauld (distúrbio vascular periférico);

• Doença crônica – Sintomas que persistem por mais de 3 meses. Considerar
perfil do paciente.



Febre Chikungunya



Dengue x Chikungunya

• Diagnóstico diferencial:

Febre e dois ou mais dos seguintes:
- Dor retro-orbital ou ocular
- Cefaleia
- Exantema
- Mialgia
- Artralgia (mais intensa na Chikungunya - simétrica)
- Leucopenia
- Trombocitopenia/Manifestações Hemorrágicas (Dengue)

Vírus Hepatotóxico – Fatores da 
Coagulação



Zika Vírus (ZIKV Vírus)

• Arbovírus mantendo-se na natureza pela multiplicação em mosquitos
hematófagos do gênero Aedes, principalmente Ae. aegypti e Ae.
albopictus;

• Família Flaviviridae;

• Gênero Flavivírus;

• Vírus de RNA;

• Transmissão sexual, sanguínea, neonatal...

• Teratógeno Biológico - Microcefalia



Infecção Pelo Zika Vírus

• Incubação de 3 a 7 dias

• Apresentação clínica inespecífica;

• Maioria das vezes doença branda e autolimitada com duração máxima de uma
semana;

• Principais sinais e sintomas: febre, cefaleia e exantema maculopapular
pruriginoso;

• Alguns grupos apresentam peculiaridades: crianças, idosos e imunossuprimidos
(comprometimento visceral);

• Relatos de complicações neurológicas tardias, provavelmente imunomediadas
como a Síndrome de Guillain-Barré.



Infecção Pelo Zika Vírus

• Síndrome de Guillain-Barré – Doença inflamatória desmielinizante,
interferindo na condução do estímulo nervoso até os músculos;

• Comprometimento motor principalmente dos membros inferiores é um
sinal importante;





Análises Clínicas 

Como Começa a História?

História Clínica

Anamnese / Exame Físico

Auxílio Diagnóstico

Exames Laboratoriais

**O diagnósGco é um somatório de dados clínicos e achados complementares.



Diagnóstico Diferencial 



Dengue 
Laboratório

• Hemograma

• Prova de Fragilidade Capilar

• DiagnósGco Molecular

• DiagnósGco Sorológico (Pesquisa de AnGcorpos)

• Pesquisa AnGgênica (NS1)

• Avaliação de AGvidade de Enzimas HepáGcas (AST/ALT); Marcadores de
aGvidade Inflamatória; Proteinograma (albumina – medida indireta do
extravasamento capilar).



•Eletroforese de Proteínas

Dengue 



Hemograma  

Hemograma

Série Vermelha

Série Branca

Série Plaquetária

• É o exame laboratorial mais realizado no mundo;

• Não é conclusivo, mas gera pistas para diversas abordagens clínicas. 



Dengue 
J.M.S, 37 anos, masculino. IC: Dengue

Hemácias – 5,8 milhões/mm3 (V.R 4,5 a 5,5 milhões/mm3 )
Hemoglobina – 17,4 g/dL (V.R 14,0 a 17,0 g/dL)
Hematócrito – 52,6 % (V.R 41 a 51%)
Plaquetas – 77.000 /mm3 (V.R 150.000 a 400.000 /mm3)
Leucócitos Totais – 3200/mm3 (V.R 4500 a 10.000/mm3 )
Diferencial RelaGva (%) :
Bastões – 01%  (V.R 01 a 05%)
Segmentados – 37% (V.R 50 a 60%)
Linfócitos – 41% (V.R 22 a 33%)
Linfócitos Aypicos 05% – (V.R 00 %)
Monócitos – 14%  (V.R 02 a 08%)
Eosinófilos – 02%  (V.R 02 a 05%)



Dengue 



Dengue 



Dengue 



Dengue 

DiagnósGco Molecular 

• RT-PCR 

• Amplificação do material genéGco 

• DiagnósGco precoce (melhor desempenho diagnósGco) 

• Sensibilidade e Especificidade

• Limitação: estrutura laboratorial, profissional 
treinado, custo, etc. 



Dengue 

Diagnóstico Sorológico 

• Pesquisa de Anticorpos IgM e IgG

• Técnicas imunológicas: ELISA, MAC-ELISA, Testes Imunocromatográficos
(rápidos)



Dengue 

Pesquisa Antigênica 

• Antígeno NS1

• Cultura e Isolamento viral (não realizado em rotina)



Inclusão Rol  da ANS 



Inclusão Rol  da ANS 



Febre Chikungunya

• Isolamento Viral – Cultura de células

• RT-PCR

• Pesquisa de AnGcorpos IgM e IgG

• MAC-ELISA

• Teste Rápido – Imunocromatográfico (IgM)

• Hemograma não caracterísGco



Infecção Pelo Zika Vírus 

• Molecular (RT-PCR) – Direto (sensível, específico, primeiros dias após a
infecção) – Sangue ou Urina

• Indireto – Pesquisa de Anticorpos

• ELISA, Imunofluorescência indireta, Imunocromatografia

• IgM 4 dias até 12 semanas após a infecção (convalescença) / IgG após
viremia (diagnóstico retrospectivo)



Infecção Pelo Zika Vírus 

• Metodologias indiretas – Resultados falso-positivos – reações cruzadas
com outros vírus da mesma família (Dengue, Febre Amarela)

• Síndrome de Guillain-Barré – Avaliação do Líquor com Dissociação
proteíno-citológica (geralmente se apresenta com pressão normal,
celularidade sem alterações e proteínas aumentadas).



Algorítmo de Testes Para Detecção de Arbovírus





Kit NAT Discriminatório 



Dengue Perspectivas...



Dengue Perspec>vas...



Dengue Perspec>vas...



Dengue Perspectivas...





@jhonathan.grocha
@biomedicinapurosangue
secretario1@crbm3.gov.br 



“Desistir...
Eu já pensei seriamente nisso,
mas nunca me levei realmente a sério. 
É que tem mais chão nos meus olhos, 
do que cansaço nas minhas pernas. 
Mais esperança nos meus passos, 
do que tristeza nos meus ombros. 
Mais estrada no meu coração, 
do que medo na minha cabeça!”

Cora Coralina

Boa tarde!


