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APRESENTAÇÃO

E

m 2008, o Brasil viveu uma epidemia de dengue que causou sérios
danos e óbitos à população de vários estados, em especial a do Rio
de Janeiro. Para avaliar as variáveis técnicas desta situação, foi reunido um
grupo de renomados especialistas na doença que realizou o Primeiro Painel
de Atualização sobre Dengue, em junho daquele ano. Este encontro teve a
iniciativa da Sociedade Brasileira de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro
e contou com o apoio institucional da Johnson & Johnson.
Os depoimentos, as opiniões e as conclusões deste Painel de Atualização foram reunidos numa publicação especial, distribuída para a classe
médica do Brasil. Graças à excelente receptividade do conteúdo editorial da
primeira edição de 2008, foram realizados novos painéis de atualizações
sobre dengue em 2009, 2010 e 2011, sempre com objetivo de melhorar a
difusão da informação e do consequente controle da doença no país.
Contando sempre com o apoio institucional de Johnson & Johnson, esta
iniciativa cresceu de importância e em atualidade. Em 2012, transforma-se
no livro “Dengue no Brasil – Doença Urbana”, que condensa uma análise
estruturada da doença, começando com fatos históricos sobre o seu aparecimento, passando pela linha do tempo das várias epidemias, genótipos,
epidemiologia e atualização sobre dados clínicos e procedimentos.
Os autores da publicação, Drs. Artur Timerman, Estevão Nunes e Kleber
Luz, estiveram presentes em todas as fases do Painel de Atualização sobre
a Dengue, e foram os responsáveis pela edição deste livro, a ser distribuído
para os médicos brasileiros, marcando mais uma prestação de serviços da
Johnson & Johnson.
Temos a convicção que o livro “Dengue no Brasil – Doença Urbana” será
um ponto de referência fundamental para o presente e o futuro de quem se
dedica a estudar, analisar e interferir no controle desta doença no país.
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DADOS HISTÓRICOS
SOBRE APARECIMENTO
DA DENGUE NO MUNDO
E NO BRASIL
Vários fatores influenciam a presença da
doença no país, dentre eles a aceleração
do processo de urbanização em várias
capitais nas últimas décadas até a falta de
saneamento básico adequado.
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O ros microorganismos a serem denominados vírus, em 1902 e 1907,
s agentes etiológicos da febre amarela e da dengue foram os primei-

respectivamente, descritos como agentes filtráveis e submicroscópicos.

O isolamento do vírus da dengue só ocorreu na década de 1940, por
Kimura em 1943 e Hotta em 1944, tendo-se denominado Mochizuki a essa
cepa. Sabin e Schlesinger, em 1945, isolaram a cepa Havaí. Sabin, neste
mesmo ano, ao identificar outro vírus em Nova Guiné, observou que as
cepas tinham características antigênicas diferentes e passou a considerar
que eram sorotipos do mesmo vírus. Às primeiras cepas, ele denominou
sorotipo 1, e a da Nova Guiné, sorotipo 2.
Em 1956, no curso da epidemia de dengue hemorrágica no sudeste asiático, foram isolados os sorotipos 3 e 4.1 A partir de então, o complexo dengue
passou a ser formado por quatro sorotipos, atualmente designados como
DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4, que pertencem à família Flaviviridae.2
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A transmissão da dengue é feita através da picada de fêmeas de mosquitos infectados do gênero Aedes pois o macho se alimenta apenas de
seiva de plantas. As principais espécies são o Aedes aegypti, Aedes albopictus, Aedes scutellaris, Aedes africanus (Theobald) e o Aedes luteocephalus
(Newstead). No Brasil, a transmissão ocorre na grande maioria das vezes
pela picada do Aedes aegypti.
A transmissão do vírus DENV compreende dois ciclos: o intrínseco, que
ocorre no organismo humano durante a viremia, que vai de um dia antes
do aparecimento da febre até o sexto dia da doença, e o extrínseco (no
mosquito), em que o vírus se multiplica por período de oito a doze dias e, a
seguir, migra para as glândulas salivares. A partir de então, o vetor torna-se
competente para transmitir a doença até o final da vida, que é de seis a oito
semanas para o Aedes aegypti.
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As espécies dos subgêneros Finlaya (Aedes niveus – Ludlow) e do
subgênero Diceromyia (Aedes taylori e Aedes furcifer – Edwards) parecem
ser importantes na manutenção do vírus da dengue nas florestas da Ásia e
da África. Além das citadas, outras espécies de mosquitos do gênero Aedes foram observadas como competentes na transmissão do vírus dengue.
Outra abordagem, também designada por ciclos, diz respeito aos locais em
que ocorre a transmissão, sendo básicos os ciclos silvestre, rural/suburbano
e urbano.
O ciclo silvestre envolve primatas não-humanos e mosquitos de hábitos silvestres, que habitam o dossel das florestas. Os principais mosquitos
envolvidos são, na Ásia, os dos subgêneros Finlaya e Stegomyia, sendo
comprovada a participação do Aedes niveus, do qual foi isolado DENV4
na Malásia e DENV de sorotipo desconhecido no Vietnã. Na África, envolve os subgêneros Stegomyia e Diceromyia, dos quais isolou-se DENV2
de mosquitos coletados na selva. As espécies envolvidas foram o Aedes
africanus, o Aedes luteocephalus, o Aedes opok (Corbet & Van Someren),
do subgênero Stegomyia, o Aedes taylori e Aedes furcifer, do subgênero
Diceromyia.
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Das amostras de mosquitos das
quais isolou-se o DENV2, duas eram
compostos por machos, sugerindo
que a transmissão transovariana
pode ter papel importante na manutenção do ciclo silvestre.
Nas Américas, por sua vez, o
Aedes albopictus (Istockphoto).
ciclo silvestre carece de maiores estudos. Eventualmente, humanos participam do ciclo silvestre, como se observou na Bolívia, em área remota, onde o Aedes aegypti não estava presente,
mas a população nativa apresentou anticorpos neutralizantes para DENV2.
Não havia relatos de que a população estudada houvesse viajado para fora
da região.
O mesmo ocorreu na Nigéria, no início da década dos anos 70, em
humanos que habitavam áreas onde o Aedes aegypti não era dominante.3
No Brasil, já houve relatos da presença de Aedes albopictus habitando a
região de florestas em São Paulo4 e Mato Grosso do Sul5, podendo servir de
ponte para iniciar o ciclo silvestre da dengue. Já no que se refere ao ciclo
rural/suburbano, o mesmo envolve humanos e os mosquitos Aedes albopictus,
Aedes polynesiensis, Aedes aegypti e Aedes mediovitattus.
O Aedes albopictus é tipicamente vetor rural, embora algumas vezes
desempenhe papel secundário nos ciclos urbanos. O ciclo rural, na Ásia,
ocorre em pequenos surtos esporádicos e dispersos que, geralmente, não
são relatados às autoridades sanitárias. A importância desses episódios
pode, portanto, estar subestimada quando comparada a das grandes epidemias
urbanas.
Na América, não há notificações de surtos tipicamente rurais, embora encontra-se o Aedes albopictus em zona rural. Os surtos ocorrem, em
geral, na periferia de centros urbanos. Estudo sugere que nas ilhas do Caribe, onde não há primatas, o ciclo seria mantido pelo Aedes mediovittatus,
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mosquito silvestre que teria migrado para o ambiente rural e suburbano.
Este apresenta hábitos similares ao Aedes aegypti e alto grau de antropofilia
e avidez, e na manutenção do vírus teria, provavelmente, papel análogo ao
do Aedes albopictus na Ásia. Nesse ciclo, a transmissão transovariana parece ter alguma importância.3
O ciclo urbano é mantido, entre humanos, principalmente pelo Aedes
aegypti, com participação do Aedes albopictus e do Aedes polynesiensis.
Neste ciclo, a transmissão transovariana tem importância e participação
mínima, ou mesmo, nula.6
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Nas Américas, a transmissão ocorre nos centros urbanos, em especial
mediado pelo Aedes aegypti. Este é considerado o único vetor da doença
no território americano, mesmo em regiões onde há dupla infestação, ou
seja, onde coexistem o Aedes albopictus e o Aedes aegypti, como é o caso
de vários municípios do estado de São Paulo.
Bosio e colabs.7 estudaram a ocorrência da transmissão vertical do vírus
da dengue nas populações de Aedes albopictus em condições de laboratório. Foram utilizadas cinco populações geograficamente distintas, sendo
três americanas (Indianápolis, Houston, Nova Orleans) e duas asiáticas (Cingapura e Japão). Como controles, foram empregadas uma população de
Aedes albopictus de laboratório (OAHU) e uma de Aedes aegypti.
A variação na transmissão foi grande entre as populações e maior
ainda entre as famílias de uma mesma população. Análises estatísticas,
no entanto, demonstraram que as diferenças observadas não eram significantes. Variações semelhantes foram observadas em trabalhos sobre DNA
e aloenzimas.
A competência para a transmissão vertical individual, em algumas famílias,
foi semelhante ou maior do que o de outras espécies do grupo Scutellaris,
inclusive, o Aedes mediovittatus, o mais eficiente na transmissão vertical até o
momento. As taxas de infecção na geração F1 encontradas foram superiores
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às observadas em trabalhos anteriores, sugerindo que estas poderiam ter sido
subestimadas.
A via vertical de transmissão do vírus DENV no Aedes albopictus foi considerada não muito importante na natureza e até rara. Entretanto, o Aedes
albopictus mostrou-se vetor vertical competente, sendo capaz de fornecer
ao vírus DENV1 mecanismo para ultrapassar o período de inverno e manter
o ciclo de vida em períodos interepidemias.8
Outro mosquito que tem mostrado potencialidade de transmitir o vírus
da dengue é o Aedes albopictus. Nas Américas, este mosquito não tem sido
envolvido na sua transmissão, porém a infecção natural desse vetor pelo
vírus já foi observada em espécimes coletadas durante surto que ocorreu na
cidade de Reynosa no México, em 1997.9 Esta espécie é oriunda das selvas
asiáticas e até recentemente restrita a esse continente.
Nos últimos anos, em consequência do intenso comércio intercontinental de pneus, por intermédio dos transportes marítimos, o Aedes albopictus
se disseminou para as Américas, sendo inicialmente detectado nos Estados
Unidos, em 1985. No Brasil, foi detectado em 1986, e já é identificado em
mais de mil municípios.
Este vetor não é doméstico como Aedes aegypti, prefere os ocos de
árvores para depositar seus ovos e tem hábitos antropofílicos e zoofílicos
diurnos e fora dos domicílios.
Sua competência vetorial vem sendo objeto de investigação pois tais hábitos podem estabelecer um elo entre o ciclo dos vírus da dengue nos macacos
e no homem, além de haver referência quanto à sua responsabilidade pela
transmissão de surtos epidêmicos de dengue clássica e hemorrágica na Ásia
(Metselaar et al., 1980; Ibánez-Bernal et al.,1997).
Após um repasto de sangue infectado, o mosquito está apto a transmitir o
vírus, depois de 8 a 12 dias de incubação extrínseca. A transmissão mecânica
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também é possível quando o repasto é interrompido e o mosquito imediatamente se alimenta num hospedeiro susceptível próximo. Um único mosquito
em toda a sua vida (45 dias em média) pode contaminar até 300 pessoas.
Não há transmissão por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia, nem de fontes de água ou alimento. Na Ásia e
África, alguns macacos silvestres podem contrair dengue e assim serem usados como vetores; porém, na América do Sul, os macacos demonstraram
baixa viremia, provavelmente insuficiente, e não há estudos comprovando
que os mesmos possam ser caracterizados como vetores.10 Por conseguinte,
a dengue tem, como hospedeiro vertebrado, o homem e outros primatas,
mas somente o primeiro apresenta manifestação clínica da infecção e período de viremia de aproximadamente sete dias. Nos demais primatas, a
viremia é baixa e de curta duração.11
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Google monitora a dengue no Brasil e no mundo
Em novembro de 2008, os idealizadores do sistema de buscas Google lançaram um dispositivo que mapeia os casos de gripe pelo mundo, com base na
descoberta de que as tendências de consulta de pesquisas agregadas poderiam
fornecer estimativas precisas da gripe. A revista científica Nature publicou os
resultados e a metodologia deste serviço denominado de Pesquisa Google de
Tendências. Atualmente, esse monitoramento usa dados de pesquisa agregados deste buscador para realizar uma estimativa da atividade da dengue
pelo mundo em tempo quase real. Toda semana, milhões de usuários buscam
informações de saúde on line. Há pesquisas sobre a gripe, de alergia e de
queimadura de sol durante o verão.
Na divulgação deste acompanhamento on line da dengue, os pesquisadores deste sistema perceberam uma relação estreita entre a quantidade de
pessoas que pesquisam tópicos relacionados à dengue e a quantidade de pessoas que realmente têm sintomas da doença. É claro que nem todo mundo
que pesquisa por “dengue” está realmente doente, mas um padrão aparece
quando todas as consultas de pesquisa sobre dengue são adicionadas ao mes-
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mo tempo. Comparando as contagens desta consulta com os sistemas de
vigilância tradicionais da doença, descobriu-se que muitas consultas tendem a
ser populares exatamente durante a época da dengue. Ao contar a frequência
com que vemos essas consultas de pesquisa, podemos fazer uma estimativa
da circulação da dengue em diferentes países e regiões ao redor do mundo.
Ao consultar o site, o leitor terá acesso a um mapa-múndi, com as indicações de países que estão com dengue, com registros que vão desde manifestações mínimas até epidemias (Quadro 1). Ao clicar em cada país, o leitor
poderá ver a intensidade da manifestação da dengue e também um quadro
dos últimos doze meses da incidência da doença. No Quadro 2, temos uma reprodução de casos de dengue identificados no Brasil (2003/2010), tendo como
base dados do Ministério da Saúde com as informações do serviço Google.
Dados on line sobre a Dengue no mundo
Quadro 1
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Fonte: www.google.org/denguetrends, acessado em 14/09/2012.
Quadro 2

Atividade da Dengue Brasil

• Estimativa Google mundial

• Dados Brasil*

143,241
107,431
71,620
15,810

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

* Dados sobre a dengue fornecidos publicamente pelo Ministério da Saúde
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AEDES AEGYPTI E SUA IMPORTÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
O impacto global trazido pela circulação do vírus da dengue é enorme.
Há estimativas de 50 milhões de infecções/ano por este vírus, abrangendo
aproximadamente 100 países do mundo. Como iremos ver, as condições
favoráveis à proliferação do mosquito transmissor observadas em vários
locais do mundo fazem com que as perspectivas quanto a uma disseminação ainda mais ampla sejam preocupantes.
Nesse aspecto cumpre ressaltar a enorme dispersão evidenciada nas
regiões tropicais e subtropicais quanto à presença de mosquitos vetores
eficientes. Assim, o Aedes aegypti, que se caracteriza como o vetor primário
plenamente adaptado à vida urbana, tem sido detectado de forma cada
vez mais ampla nas mais diversas latitudes tropicais e subtropicais.
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Nas Américas, o Aedes aegypti é o único transmissor deste vírus com
importância epidemiológica. Esta espécie de mosquito é originária da África
Subsaariana, onde se domesticou e se adaptou ao ambiente urbano, tornando-se antropofílico e suas larvas foram encontradas em depósitos artificiais. Esse processo adaptativo vem permitindo a sua rápida difusão espacial
utilizando os mais diversos meios de transporte e o seu explosivo crescimento
nas áreas urbanas.
O Aedes aegypti foi erradicado do Mediterrâneo, na década de 1950, e
de grande parte das Américas, nos anos 1950 e 1960. No entanto, houve
reinfestação na maioria das áreas de onde havia sido erradicado e, hoje,
este vetor é considerado uma espécie “cosmotropical”.12
Observa-se que sua capacidade de adaptação está se ampliando pois,
em 1987, foi registrada sua sobrevivência em áreas situadas a 1.200 metros
acima do nível do mar.13 Ao contrário do que se pensava anteriormente,
o Aedes aegypti tem a capacidade de fazer ingestões múltiplas de sangue
durante um único ciclo gonadotrófico, o que amplia a sua possibilidade de
infectar-se e de transmitir os vírus (Scott et al., 1993). Além disso, em um
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mesmo ciclo de oviposição, a fêmea coloca os ovos em vários recipientes,
garantindo a sobrevivência e a dispersão de sua prole, o que tem sido chamado de “saltos de oviposição” (Reiter et al., 1991). No quadro 1, encontra-se a distribuição temporal do encontro de Aedes aegypti nas Américas
que, como podemos inferir, se associa à crescente importância da dengue
em nosso continente. Dessa forma, é lógica a interpretação do quadro 2, no
qual se evidencia a crescente observação de formas graves da dengue:

Reinfestação do Aedes aegypti

Quadro 1

1930

1970

2006
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Casos reportados

Quadro 2

Ano 1980 – 2007*
Casos de Febre Hemorrágica da Dengue nas Américas

20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

1980

1985

1990

1995

2000

2005

*Data: PAHO (Nov. 30, 2007)
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AS PRIMEIRAS EPIDEMIAS E O FLUXO MIGRATÓRIO
Para melhor compreendermos as perspectivas quanto à circulação epidêmica do vírus da dengue, é fundamental relembrarmos como o vírus
reentrou como expressivo agente etiológico de doença humana, a ponto de
ser considerado o principal problema de saúde pública mundial transmitido
por mosquito, colocando em risco mais de 3 bilhões de pessoas.
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O vírus da dengue provavelmente se originou de vírus que circulavam em primatas na proximidade da península da Malásia. O crescimento
populacional aproximou as habitações da região à selva e, dessa forma,
mosquitos transmitiram vírus ancestrais dos primatas aos humanos que,
após mutações, originaram nossos quatro diferentes tipos de vírus da dengue.14 Provavelmente, o termo dengue é derivado da frase swahili “ki dengu
pepo”, que descreve os ataques causados por maus espíritos. Foi inicialmente usado para descrever a enfermidade que acometeu os ingleses durante a
epidemia, afetando as Índias Ocidentais Espanholas em 1927-1928.15
A dengue foi trazida para o continente americano a partir do Velho Mundo, com a colonização no final do século XVIII. Entretanto, não é possível
afirmar, pelos registros históricos, que as epidemias tenham sido causadas
pelos vírus da dengue, visto que seus sintomas são similares aos de várias
outras infecções, em especial a febre amarela. Em algum ponto no passado,
provavelmente quando do desbravamento de florestas e estabelecimento de
povoados humanos, o vírus da dengue extrapolou seu habitat natural e se
moveu para o interior do ambiente rural aí estabelecido, onde por sinal perdura sua transmissão a seres humanos até os dias de hoje por intermédio de
mosquitos peridomésticos, a exemplo do Aedes albopictus.
O fluxo migratório das pessoas e do comércio observado na história da
civilização humana acabou, em última análise, por trazer o vírus para os vilarejos, cidades e metrópoles que foram se desenvolvendo com o progresso da
humanidade, especificamente no que tange ao vírus da dengue. Este fluxo foi
inicialmente evidenciado no continente asiático, onde os mesmos foram mais
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provavelmente, de forma esporádica, transmitidos pelo Aedes albopictus e
outros mosquitos da espécie Stegomyia a ele correlacionados.
Posteriormente, durante o transcorrer dos séculos XVII, XVIII e XIX, o
advento do tráfico de escravos e o comércio daí resultante podem ser responsabilizados pela introdução e ampla disseminação de um mosquito africano, o
Aedes aegypti, no Novo Mundo. Essa espécie de mosquito tornou-se altamente
adaptada aos ambientes urbanos e humanos e, através do transporte marítimo,
acabou por se espalhar até as regiões tropicais do mundo. As espécies primeiramente infestaram as regiões próximas aos portos e, a partir daí, se interiorizaram
paralelamente aos ciclos de urbanização. À medida que o Aedes aegypti evoluiu
e passou a se tornar intimamente associado aos habitats dos seres humanos,
preferencialmente neles se alimentando e compartilhando seus domicílios, esta
espécie se tornou vetor extremamente eficiente do vírus da dengue, quando o
mesmo foi introduzido inicialmente nas cidades portuárias.
Estas foram as condições que consubstanciaram as grandes pandemias de
dengue relatadas durante os séculos XVIII, XIX e início do século XX, quando
nos recordamos que essa foi época de enorme desenvolvimento da indústria
naval. Ele se deu paralelamente à grande urbanização das cidades portuárias,
em resposta ao grande incremento no tráfego oceânico.
Os primeiros relatos de grandes epidemias de doença, que em muito se
assemelham à dengue, se deram em três continentes: Ásia, África e América do Norte; os anos foram os de 1779 e 1780. A partir de então inúmeras
epidemias de dengue foram descritas em várias partes do mundo. A grande
maioria delas, descritas antes de 1945, ocorreu previamente à disponibilização
de recursos laboratoriais que pudessem confirmar a suspeita diagnóstica. Não
obstante, algumas características puderam ser estabelecidas, a saber:
1. epidemias de menor monta de doença dengue-simile se moviam através de
países de uma mesma região geográfica;
2. a essas epidemias se sucediam epidemias de maior monta, que se desenvolviam em outras regiões.
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Muito provavelmente estas epidemias eram causadas por uma mesma cepa
e sorotipo do vírus, que era transportado entre os continentes por intermédio do
tráfego marítimo. Howe16 considera ter havido oito pandemias, cada uma delas
com duração entre 3 e 7 anos, que se deram entre os anos de 1779 a 1916.
Pelo estudo destas pandemias, acredita-se como regra que provavelmente
um determinado sorotipo particular do vírus da dengue persista em uma mesma região geográfica por vários anos. Ele emerge periodicamente de modo a
causar surtos epidêmicos à medida que alterações na população de indivíduos
suscetíveis e nas características biológicas do próprio vírus assim o permitam.

CDC é referência mundial
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O CDC (Center for Disease Control) é um órgão ligado ao governo americano
que, entre outros objetivos, auxilia na divulgação dos índices epidemiológicos
sobre doenças em escala mundial. Suas atividades são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde e de outras entidades médico-científicas. Em seu site,
o tema dengue é um dos mais acessados, como se pode ver na página ao lado a
reprodução pesquisada em 18/07/2012. O CDC elencou quatro principais razões
para o crescimento da dengue pelo mundo.
1. Houve significativas mudanças demográficas globais, resultando em um processo incontrolado de urbanização e, ao mesmo tempo, significativo adensamento populacional em algumas áreas das grandes cidades. Estas mudanças
demográficas ocasionaram sistemas inadequados de moradias e precárias instalações de distribuição de água potável e da rede de esgotos, situações que
geraram aumento nas densidades demográficas do Aedes aegypti, facilitando
a disseminação de doenças transmitidas por este mosquito
2. Na maioria dos países, houve uma deterioração da infraestrutura sanitária.
Os poucos investimentos, tanto financeiros como de recursos humanos, e a
implantação de outras prioridades criaram uma “mentalidade de crise”, com
ênfase na implantação dos chamados métodos de controle de emergência
como resposta às epidemias em substituição a um programa de prevenção
epidêmica. Este enfoque foi particularmente negativo no que se concerne ao
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controle da doença na maioria dos países, incluindo os EUA, e na questão da
vigilância. O sistema para detectar o aumento da transmissão normalmente
depende das informações dos médicos que, normalmente, incluem a dengue
em seus diagnósticos diferenciais. Em consequência, frequentemente quando
uma epidemia alcança seu pico, ela passa a ser reconhecida.
3. Aumento de viagens aéreas: mecanismo ideal de transporte do vírus por pessoas
infectadas de centros populacionais das áreas tropicais. Então, como consequência, há contínuo intercâmbio destes vírus da dengue com outros patógenos.
4. Por último, na maioria dos países com epidemia de dengue, não existe na prática programas eficazes no controle do mosquito. Antigamente havia maior
ênfase no uso de volumes muito baixos de inseticidas aerossóis ambientais
para controlar o mosquito, um enfoque relativamente ineficaz para controlar
o Aedes aegypti.
o
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A EXPANSÃO DEMOGRÁFICA DO VETOR
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É muito complexa a inter-relação dos fatores envolvidos na dinâmica da
circulação dos quatro sorotipos dos vírus da dengue, o que gera confusão
e incertezas em vários campos do conhecimento, especialmente no que diz
respeito aos determinantes das suas apresentações clínicas e epidemiológicas que são pleomórficas. Assim, observam-se epidemias graves, como
as ocorridas no sudeste asiático, onde as formas hemorrágicas têm sido
frequentes;17,18 as epidemias clássicas consideradas benignas, como a de
1979, em Cuba, causada pelo sorotipo DENV1, logo foram seguidas por
outra, em 1981, vinculada ao sorotipo DENV2, surpreendentemente grave,
com milhares de casos hemorrágicos.19 Em contraponto, as primeiras epidemias dos grandes centros urbanos brasileiros foram seguidas de outras, nas
mesmas áreas, provocadas por agentes pertencentes a sorotipos diferentes
(DENV1 e DENV2), com poucos registros de dengue grave por mais de dez
anos.20
Os principais determinantes da expressão clínica e epidemiológica das
infecções causadas pelo vírus da dengue estão sistematizados no quadro 1:
Vetor
Dinâmica das populações
Distribuição
Dispersão
Movimento do vetor
Raio de dispersão
Transporte (terrestre, marítimo, aéreo)
Densidade
Taxa de reprodução e longevidade
Clima: chuvas
umidade
temperatura
Saneamento ambiental
(criadores potenciais):
Domiciliar
Peridomiciliar
Logradouros públicos

Quantitativo de mosquitos
Relação entre adultos machos e fêmeas

Hospedeiro (ser humano)
Suscetibilidade (universal)
Imunidade – individual
DENV
DENV
DENV
DENV

1
2
3
4

}
}

Várias combinações
possíveis

1
2
3
4

DENV 1
DENV 2
DENV 3
DENV 4

Imunidade – coletiva
DENV
DENV
DENV
DENV

Vírus
Sorotipos

Várias combinações
possíveis com diferentes
graus de imunidade
de grupo

Diferenças genéricas

Topotipos associados à origem geográfica

Virulência das cepas
Quantidade de vírus inoculado no hospedeiro

Fatores individuais
Raça?
Estado nutricional?
Doenças preexistentes?
Intervalo entre as infecções?
Organização do espaço social
Densidade populacional
Hábitos e modo de vida

Circulação prévia de outros vírus nas populações
Intervalo de tempo ocorrido entre as infecções no
indivíduo e nas populações
Ordem sequencial das infecções dos 4 sorotipos
(combinações possíveis)
Transmissão transovariana

Ovos depositados

A INTERAÇÃO DESSES
FAT O R E S D E T E R M I N A A
COMPETÊNCIA VETORIAL

PROBABILIDADE DE ADQUIRIR
INFECÇÕES (BENIGNAS OU GRAVES)

PROBABILIDADE DE TRANSMISSÃO

Quadro 1 – Fatores relacionados ao vetor, aos seres humanos e ao vírus que modulam a transmissão e
circulação dos vírus da dengue.
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Para explicar os fenômenos envolvidos na produção destas infecções,
além dos fatores apontados, Teixeira et al.21 destacaram a importância da
forma de organização social dos espaços geográficos dos centros urbanos,
do modo de vida de suas populações e de seus reflexos no ambiente que
criam as condições para a proliferação do vetor deste agente.22-24
Aplicando-se o método de estimar taxas de substituição de nucleotídeos para calcular o tempo de divergência de populações, a partir de dados conhecidos atualmente, estima-se que os quatro sorotipos do vírus da
dengue tenham surgido há cerca de 2.000 anos. E que o rápido aumento
da população viral e a explosão da diversidade genética tenham ocorrido
há, aproximadamente, 200 anos, coincidindo com o que conhecemos por
emergência da dengue em registros históricos, a saber:

• Primeira fase: Separação do vírus dos demais flavivírus. Esta separação
pode ter ocorrido há 2.000 anos.
• Segunda fase: O vírus tornou-se sustentável na espécie humana. É provável que fosse, primariamente, silvestre, circulando em macacos no Velho
Mundo e mudando para doença humana com transmissão em ambiente
urbano, no fim do século XVIII.
• Terceira fase: Em meados da década iniciada em 1950, ocorreram os primeiros casos notificados da dengue grave.

Devemos também levar em consideração que, nos últimos anos, tem-se
observado expressiva ampliação na distribuição geográfica de um vetor até
os dias de hoje, ainda considerado secundário na veiculação da dengue,
que é o Aedes albopictus. Especula-se que tal fato se correlacione à globalização do comércio, particularmente de pneus de veículos usados, onde se
proliferariam os ovos e estágios imaturos do mosquito, e que acabaria por
levar o mosquito vetor a novos continentes para os quais estes pneus velhos
tenham sido enviados.
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Atualmente, a dengue é endêmica no sudeste asiático e tem originado
epidemias em várias partes da região tropical, em intervalos de 10 a 40 anos.
Uma pandemia teve início na década dos anos 50 no sudeste asiático e, nos
últimos 15 anos, vem se intensificando e se propagando pelos países tropicais do sul do Pacífico, África Oriental, ilhas do Caribe e América Latina.11
Epidemias da forma hemorrágica da doença têm ocorrido na Ásia a partir da década de 1950, enquanto nos anos 80 vários focos epidêmicos puderam ser evidenciados no sul do Pacífico. As evidências sobre as epidemias
atribuídas à dengue, registradas antes do período de desenvolvimento das
técnicas de isolamento viral, deixam dúvidas se todas tiveram como agente
etiológico o vírus da dengue, e se foram provocadas por um ou mais sorotipos ou pela mesma cepa.

26

Descrições do quadro clínico de epidemias compatíveis com essa enfermidade estão registradas em uma enciclopédia chinesa datada de 610
d.C. Surtos epidêmicos de doença febril aguda no oeste da Índia Francesa,
em 1635, e no Panamá, em 1699, têm sido relacionados à dengue, porém
sem muito consenso quanto a ser por esse agente etiológico ou pelo vírus
Chikungunya. Considera-se que as ocorrências mais bem documentadas antes do isolamento dos agentes são as da Filadélfia (1778) e da ilha de Java,
em Jacarta, e do Egito, em 1779.1 Não obstante, alguns autores consideram
que a doença não seja tão recente, podendo ter ocorrido nos EUA, África do
Sul e Ásia, no fim do século XIX e início do XX.10
A ocorrência das formas hemorrágicas da dengue tem sido, em parte,
explicada pela presença de anticorpos devido às infecções sequenciais por
diferentes sorotipos do vírus da dengue.
De acordo com essa teoria, na presença de anticorpos contra um sorotipo, a resposta imunológica do indivíduo sensibilizado seria ampliada pela
segunda infecção (Antibody dependent enhancement – ADE).25 Conquanto
existam algumas evidências clínicas e epidemiológicas26 que corroboram esta
hipótese, tem-se observado que outros fatores também podem estar relacio-
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nados com as manifestações clínicas das formas hemorrágicas da dengue,
tais como virulência das cepas do agente, a presença de comorbidade, fatores
de ordem genética, estado nutricional do paciente, dentre outros.27,28
Durante a epidemia que ocorreu em Cuba (1981), foi relatado o primeiro
caso de dengue grave, fora do sudeste da Ásia e Pacífico.
Esta epidemia cubana foi considerada o evento mais importante em
relação à doença nas Américas. Naquela ocasião, foram notificados 344.203
casos clínicos de dengue, sendo 34 mil casos de Febre Hemorrágica da Dengue, 10.312 das formas mais severas, 158 óbitos (101 em crianças). O custo
estimado da epidemia foi de US$ 103 milhões.29
Entre 1995 e o início de 2001, foram notificados à Organização
Pan-Americana da Saúde - OPAS, por 44 países das Américas, 2.471.505
casos de dengue, dentre eles, 48.154 da forma hemorrágica e 563 óbitos.
O Brasil, o México, a Colômbia, a Venezuela, a Nicarágua e Honduras
apresentaram número elevado de notificações, com pequena variação ao
longo do período, seguidos por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Porto Rico, Guiana Francesa, Suriname, Jamaica e Trinidad e Tobago.
Nota-se a quase ausência de casos nos EUA, que notificaram somente
sete, em 1995. A Argentina notificou a partir de 1998 e o Paraguai, a
partir de 1999.
Os casos de dengue grave e óbitos acompanham a distribuição descrita acima, e parecem não terem relação com os sorotipos circulantes. No
Brasil, os sorotipos registrados foram o 1 e o 2; somente no ano de 2000,
registrou-se o sorotipo 3.
Enquanto na década de 1960 mais de metade da população que habitava o Brasil residia em zonas rurais, os números observados em 2010
mostram que 84,4% da população reside em regiões urbanas. Essa inversão se deu sem que toda a necessária infraestrutura de saneamento básico
requerida fosse implementada.
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SANEAMENTO INADEQUADO É PORTA ABERTA PARA A DENGUE
A falta no abastecimento de água e de coleta de lixo está relacionada ao
alto número de casos de dengue nas cidades. Dos 48 municípios com risco
de surto da doença no verão de 2012, 62,5% têm menos da metade das
casas com acesso ao saneamento adequado.
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Este é um dos dados que fez parte de um levantamento realizado pela
Agência Brasil no final de 2011. Tal levantamento teve por base lista elaborada pelo Ministério da Saúde em cidades com risco de surto da doença e foi
combinado com dados sobre saneamento básico do Censo 2010, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os municípios com os menores
percentuais de saneamento adequado estão no Norte e Nordeste, as duas
regiões com o maior grupo de cidades com chances de surto de dengue (39
cidades no total). Em Buritis (RO), Espigão do Oeste (RO), Mucajaí (RR), Porto
Acre (AC), São Raimundo Nonato (PI) e Água Branca (PI), menos de 5% das
casas têm saneamento em condição adequada.
O Mapa da Dengue, do Ministério da Saúde, também mostra que a ausência de saneamento facilita o surgimento de criadouros do mosquito. No
Norte, 44,4% dos focos de transmissão estão no lixo; já no Nordeste, 72,1%
são relacionados ao abastecimento de água. As diferenças evidenciadas nas
diferentes regiões em relação aos locais onde mais frequentemente se encontram focos de mosquito Aedes aegypti são as que se seguem:

Norte

Abastecimento de água 34,8%
Depósitos domiciliares 20,8% / Lixo 44,4%

Nordeste

Abastecimento de água 72,1%
Depósitos domiciliares 18,6% / Lixo 9,3%

Sudeste

Abastecimento de água 29,7%
Depósitos domiciliares 46,9% / Lixo 23,4%

Centro-Oeste

Abastecimento de água 42,3%
Depósitos domiciliares 27,9% / Lixo 29,8%

Sul

Abastecimento de água 20%
Depósitos domiciliares 34,5% / Lixo 45,5%

DADOS HISTÓRICOS SOBRE APARECIMENTO DA DENGUE NO MUNDO E NO BRASIL

No ano de 2012 foram avaliados 561 municípios, sendo que o relatório
do Ministério da Saúde do Brasil aponta ainda que 236 cidades estão em
estado de alerta e 277 possuem índice satisfatório.
O Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD) caracteriza as
áreas do país de acordo com a taxa de incidência:

Áreas de baixa
incidência

regiões, estados ou municípios com taxa de incidência
menor que 100 casos por 100.000 habitantes.

Áreas de média
incidência

regiões, estados ou municípios com taxa de incidência
entre 100 e 300 casos por 100.000 habitantes.

Áreas de alta
incidência

regiões, estados ou municípios com taxa de incidência
maior que 300 casos por 100.000 habitantes.

No levantamento, somente em 18 cidades com risco de surto, a maioria
das casas encontra-se com saneamento adequado. O restante dos municípios enquadra-se em saneamento semiadequado ou inadequado.
O pior problema para o combate à dengue é o abastecimento irregular
de água porque leva a população a usar caixas d’água, potes e barris. Mal
tampados, esses pequenos reservatórios são ideais para o mosquito Aedes
aegypti procriar devido à água parada, limpa e em pouca quantidade.
Mesmo em muitas cidades com acesso à rede de água, o fornecimento
é intermitente. No lixo, o problema são as garrafas plásticas, tampinhas,
pneus e outros recipientes onde a água da chuva se acumula com rapidez.
No que se refere à coleta de lixo, a situação no Brasil também está longe do desejável: no levantamento sobre o acesso dos brasileiros a serviço
de coleta de lixo doméstico, a diferença entre regiões rurais e urbanas se
repete em uma série de pesquisas feitas entre 1992 e 2009. De acordo com
o IBGE, nas áreas urbanas, os percentuais de atendimento deste tipo de
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serviço se aproximam da universalização. Enquanto isso, a dispersão dos
domicílios faz com que esses valores sejam menores nas áreas rurais, diz o
instituto.
Na zona urbana, o maior acesso à coleta de lixo está nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste – os índices nas regiões Norte e Nordeste já superam
95%. Nas áreas rurais, Sudeste e Sul já têm aproximadamente 50% de acesso, enquanto Centro-Oeste, Nordeste e Norte ainda não atingiram os 30%.
Do total de lixo coletado, quase 70% já tinham destinação final adequada em 2008, segundo dados divulgados pelo IBGE. Esse resultado é ainda
mais significativo quando se verifica que a quantidade total de lixo coletado
cresceu mais de 50% neste período.
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De acordo com as regiões do país, o percentual de lixo coletado e adequadamente disposto é maior no Sul e no Sudeste do país. O pior número
está na região Centro-Oeste, seguido pelo Norte e pelo Nordeste.
No Brasil produz-se 125 mil toneladas por dia de lixo, sendo que 32%
do lixo urbano se encontra concentrado em 13 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Sabe-se que 63,6% dos municípios brasileiros utilizam
lixões, isto é, cria-se a situação que identifica o destino inadequado do lixo
urbano.
Apesar de admitir que o fornecimento irregular de água e a falta de
recolhimento de lixo atrapalham as ações para enfrentamento da dengue,
é possível prevenir a doença com hábitos simples. As pessoas devem ser
orientadas, por exemplo, a tampar as caixas d`água, tirar água dos pratinhos das plantas, limpar os ralos, recolher folhas das calhas e manter o lixo
fechado.
Segundo critérios do IBGE, uma casa possui um saneamento adequado
quando dispõe de rede de água, esgoto ou fossa séptica e coleta de lixo
direta ou indireta feita por uma empresa.
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LIRAa é referência em metodologia de avaliação
Para se avaliar a perspectiva epidemiológica em relação à dengue, a
melhor ferramenta é, indubitavelmente, o LIRAa (Levantamento Rápido
sobre a Infestação por Aedes aegypti). Implantado em 2004, o LIRAa é
uma metodologia utilizada para identificar os criadouros predominantes e a
situação de infestação dos municípios.
Participam as capitais e as cidades de regiões metropolitanas e municípios com mais de 100 mil habitantes, de fronteira ou com grande fluxo de
turistas.
O município é dividido em grupos (ou estratos) de 9 mil a 12 mil imóveis com características semelhantes. Em cada estrato, os agentes de saúde
visitam cerca de 450 casas, lotes baldios, estabelecimentos comerciais e
prédios públicos.
Os estratos com índices de infestação predial são classificados da seguinte forma:
• Inferiores a 1%: considerados como estando em condições satisfatórias.
• De 1% a 3,9%: considerados como estando em situação de alerta.
• Superior a 4%: há risco de surto de dengue.
As vantagens trazidas pelo LIRAa são basicamente demonstrar a
situação de infestação do município no prazo médio de uma semana, identificando os criadouros predominantes e permitindo o direcionamento das
ações de controle para as áreas mais críticas.
O LIRAa é um retrato no tempo. É muito importante porque permite,
a partir do conhecimento da realidade, traçar a estratégia de ação para
o período de chuvas e de aumento de temperaturas em todo o país. Em
suma, trata-se de uma ferramenta fundamental na avaliação da eficácia de
programas de controle de infestação pelo Aedes aegypti.
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POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE: O CONCEITO ATUAL É “CIDADES
SAUDÁVEIS”
A criação de ambientes favoráveis à saúde, por exemplo, implica o
reconhecimento da complexidade das sociedades e, por conseguinte, das
cidades, bem como das relações de interdependência entre diversos setores. A proteção do meio ambiente e a conservação dos recursos naturais,
o acompanhamento sistemático do impacto que as mudanças no meio
ambiente produzem sobre a saúde, bem como a conquista de ambientes
que facilitem e favoreçam a saúde, como o trabalho, o lazer, o lar, a escola
e a própria cidade, passam a compor centralmente a agenda da saúde da
população.
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Neste sentido, é necessário conceber que a cidade não é somente uma
construção humana. Ela é a construção somada a todo um suporte que a
precedeu (a natureza) mais as atividades humanas.
Da interação entre estas dimensões da realidade produzem-se ambientes aprazíveis e com ótimas condições para o desenvolvimento da vida do
homem, porém, em grande parte, ambientes desagradáveis, degradados
e altamente problemáticos são também produzidos. Uma grande quantidade de seres humanos vive nesses últimos e é preciso buscar formas de
melhorá-los.30
A lógica corporativa de produção do espaço urbano incide sobre as áreas
que já se constituíam nos principais polos economicamente produtivos de seus
respectivos estados (e/ou países), muitos ainda focos de imigração intensa e que
foram alvo de ações pontuais, prescindindo o planejamento do todo. Essa prática resultou nas inúmeras inspeções da contradição e da dicotomia urbana: a
“cidade planejada e a cidade não planejada”, a “cidade real e a cidade formal”
e a “cidade legal e a cidade ilegal” ou as “áreas nobres e as áreas pobres”, cuja
morfologia é peculiarizada por áreas centrais bem servidas e extensas periferias
carentes, ocupações irregulares em áreas ambientalmente vulneráveis, favelas e
cortiços.
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Com a crise e a transposição desse modelo de desenvolvimento para
o de abertura e flexibilização dos mercados, os extremos dessa dualidade
não só se acentuam como se cristalizam espacialmente.
Segundo Buss,31 a moderna ideia de políticas públicas saudáveis envolve um duplo compromisso: o político, de situar a saúde no topo da
agenda pública, promovendo-a de setor da administração a critério de
governo, e o técnico, de enfatizar, como foco de intervenção, os fatores
determinantes do processo saúde-doença.
A perspectiva das políticas públicas saudáveis distingue-se e ultrapassa
em abrangência as ações ambientais da saúde pública tradicional e, mesmo, as políticas urbanas de expansão de serviços e bens de consumo coletivo. Implica uma abordagem mais complexa, devendo ser compreendida
como uma (re) formulação inovadora tanto do conceito de saúde quanto
do conceito de Estado (e, portanto, de política pública) e de seu papel
perante à sociedade.
A nova concepção de saúde importa uma visão afirmativa que a identifica com bem-estar e qualidade de vida, e não simplesmente com ausência de doença. A saúde deixa de ser um estado estático, biologicamente
definido, para ser compreendida como um estado dinâmico, socialmente
produzido. Deste modo, e tendo na interdisciplinaridade o seu fundamento cognitivo e na inter-relação entre os diferentes da sociedade civil organizada à sua ferramenta operacional, as políticas saudáveis, para não se
limitarem a uma normatividade burocrática socialmente e completamente
infrutífera, devem suscitar ou partir de pactos horizontais com parceiros
de outros setores governamentais e da sociedade civil, tais como os engenheiros, arquitetos, urbanistas, educadores, etc.
Neste contexto, os geógrafos com base nas geografias da saúde, urbana, socioambiental e demais campos de conhecimento da ciência geográfica, trazem importante contribuição para a sistematização dos preceitos
de saúde pública com ênfase no espaço urbano, tendo em vista que os
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próprios planejamentos urbanos perfazem objetos de estudo e variáveis
de análise desta ciência.
Do ponto de vista dos esforços conjugados de diferentes setores da
sociedade em benefício da saúde, busca-se superar a visão isolada e fragmentada na formulação e implementação de políticas e na organização
do setor saúde. Significa adotar uma perspectiva global para a análise da
questão saúde, e não somente do setor saúde, incorporando o maior número possível de conhecimentos sobre outras áreas de políticas públicas,
como, por exemplo, educação, trabalho e renda, meio ambiente, habitação, transporte, energia, agricultura, etc. assim como sobre o contexto
social, econômico, político, geográfico e cultural onde atua a política.31
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Com base no exposto, foi observado de que, após a década de 80,
houve a ampliação dos debates e abordagens sobre a ideia de cidades
saudáveis e de cidades sustentáveis, terminologias que culminam em
objetivos comuns e no restabelecimento de condições de vida para os
seres humanos nos contextos urbanos.
A condição biológica do homem impõe-lhe a necessidade da convivência com os elementos da natureza em seu estado não degradado, pois a
vida humana se realiza, particularmente, com muitíssima dificuldade em
condições de ar, água e solo deteriorados e na ausência do relevo e da
vegetação. A condição de saudável e de sustentável de uma cidade passa,
então, pela busca e manutenção dessas condições, sendo que a urbanização do presente, principalmente nos países não desenvolvidos, evidencia a
ausência ou a precariedade daquelas para a maioria da população.30
Considerando os problemas urbanos contemporâneos e as possibilidades da comunidade para a realização de projetos sociais, a Organização
Mundial de Saúde (OMS), e suas agências regionais como a Organização
Pan-Americana da Saúde (OPAS), iniciaram o Movimento Cidades Saudáveis
com intuito de motivar governos e sociedade civil a desenvolverem estratégias,
em diversos setores das políticas sociais, com a implementação de projetos
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interinstitucionais e intersetoriais, visando realizar ações de melhoria das
condições de vida e saúde da população urbana e, portanto, de sua qualidade de vida.6 A saúde de um indivíduo, de um grupo de indivíduos ou de
uma comunidade depende também de coisas que o homem criou e faz, das
interações dos grupos sociais, das políticas adotadas pelo governo, inclusive
dos próprios mecanismos de atenção à doença, do ensino da medicina, da
enfermagem, da educação, das intervenções sobre o meio ambiente.32
De acordo com Hancock e Duhl,33 cidade saudável não é somente uma
cidade com alto nível de saúde, medido pelos indicadores de mortalidade e
morbidade; mas é uma cidade comprometida com os objetivos de saúde de
seus cidadãos e envolvida em um trabalho contínuo para atingi-los.
Cidades Saudáveis é o nome que se dá a um projeto de desenvolvimento
social, que tem a saúde e suas múltiplas determinações como centro de atenções. É também um movimento de luta por um estilo de desenvolvimento
sustentável, na sua acepção mais honesta e coerente possível com a justiça
social, que satisfaça as necessidades das gerações atuais sem comprometer a
capacidade das futuras de satisfazer suas próprias necessidades.

Fotógrafo: André Porto
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Terreno abandonado no bairro do Morumbi (São Paulo-SP), com água parada, apelidado por moradores de
“piscinão da dengue” (Folhapress, 16/02/2002).
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Conceito nasceu de reflexão dos anos 80
A Carta de Ottawa é um documento apresentado na Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizado em Ottawa, Canadá,
em novembro de 1986. Trata-se de uma Carta de Intenções que busca contribuir com as políticas de saúde em todos os países, de forma equânime e
universal, origem do conceito de Cidades Saudáveis.
A Carta de Ottawa defende a promoção da saúde como fator fundamental de melhoria da qualidade de vida, assim como defende a capacitação da comunidade nesse processo. Salienta que tal promoção não é
responsabilidade exclusiva do setor da saúde, mas é responsabilidade de
todos, em direção ao bem-estar global. Por conseguinte, o documento estabelece, através de seus itens, alguns critérios que considera importantes
no direcionamento das estratégias de saúde.* São eles:
36

• A solidez dos pré-requisitos fundamentais para a saúde: paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social
e equidade.
• A defesa de causa: a necessidade de a saúde ser reconhecida, por todos os setores
políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, comportamentais e biológicos, como o maior recurso para o desenvolvimento social, econômico e pessoal,
assim como uma importante dimensão da qualidade de vida.
• A capacitação, por meio da garantia de oportunidades e recursos igualitários, para
todas as pessoas no intuito de realizar completamente seu potencial de saúde e
por meio de ambientes favoráveis, acesso à informação, a experiências e habilidades na vida, e a liberdade para a escolha de uma vida mais sadia.
• A mediação por meio da demanda de uma ação coordenada de todos os setores
envolvidos na promoção da saúde: governo, setores sociais e econômicos, organizações voluntárias e não-governamentais, autoridades, indústria, mídia, assim
como os indivíduos, famílias e comunidades. A adaptação dos programas de saúde às necessidades locais e às possibilidades de cada país e região, bem como o
respeito às diferenças sociais, culturais e econômicas.
• A construção de políticas públicas saudáveis, em que a saúde conste como prioridade em todos os setores, através da legislação, medidas fiscais, taxações e mudanças organizacionais.
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• A criação de ambientes favoráveis por meio da mudança dos modos de vida, de
trabalho e de lazer, assim como a proteção do meio ambiente e conservação dos
recursos naturais, contribuindo para um significativo impacto sobre a saúde da
população.
• O reforço da ação comunitária no desenvolvimento de prioridades e na definição
de estratégias de promoção de saúde. A incrementação do poder das comunidades, na posse e controle de seu próprio destino, na aprendizagem e no desenvolvimento de sistemas de reforço da participação popular na direção dos assuntos
de saúde.
• O desenvolvimento de habilidades especiais da população, por meio da educação
em saúde e da capacitação, proporcionando a escolha de opções mais saudáveis
para sua própria saúde e para o meio ambiente.
• A reorientação dos serviços de saúde, por meio do compartilhamento da responsabilidade entre indivíduos, comunidade, grupos, profissionais da saúde, instituições
e governos no sentido de todos trabalharem juntos e com o mesmo objetivo,
promovendo a abrangência dos recursos e o incentivo à pesquisa.
• A objetivação de um futuro construído sobre o poder decisório da população, em
que as preocupações com a qualidade de vida, com o meio ambiente e a importância da parceria façam parte do planejamento e da implantação de atividades
de promoção da saúde.
• Os compromissos com a promoção da saúde como objetivo fundamental dos
participantes da Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, através da
atuação nas políticas públicas, da defesa do meio ambiente, da luta pela igualdade
social, do incentivo à capacitação e do reconhecimento da saúde como o desafio
maior dos governos. A conferência conclama a todos os interessados juntar esforços no compromisso por uma forte aliança em torno da saúde pública.
• A conclamação da OMS e demais organizações internacionais em prol da defesa
da promoção da saúde em todos os fóruns apropriados e a exortação do apoio aos
países no estabelecimento de estratégias e programas direcionados a tal objetivo.
Essa carta propôs 5 campos centrais de ação para a promoção em saúde:
1. elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis;
2. criação de ambientes favoráveis à saúde;
3. reforço da ação comunitária;
4. desenvolvimento de habilidades pessoais, e
5. reorientação do sistema de saúde.
*Este conjunto de ações perpassa, direta e indiretamente, o contexto da urbanização e da cidade.
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A DENGUE E A
URBANIZAÇÃO NO BRASIL
As principais causas de epidemias recorrentes
da dengue estão concentradas nos déficits
de saneamento básico aliados à falta de
planejamento urbano, mais visíveis nos
grandes centros.

38

A

dengue ocorreu nas Américas no século XIX até as primeiras décadas
do século XX, quando se observou um silêncio epidemiológico. Em
1963, foi detectada a reemergência do DENV1 e do DENV2, associada à
ocorrência de epidemias de dengue clássica.
Nesta década, apenas quatro países notificaram casos, número esse que
se eleva para nove países em 1979. Todavia, a grande escalada da dengue
no continente americano se deu a partir dos anos 1980, período no qual 25
países registraram circulação do vírus e com tendência rapidamente crescente.
Em 2002, observa-se a maior pandemia continental que atingiu mais de
35 nações americanas, registrando-se no total mais de um milhão de casos
de FD (febre de dengue). Atualmente, a circulação do vírus da dengue já se
estabeleceu desde o sul dos Estados Unidos até a Argentina, embora seja
mais intensa entre os paralelos 35º N e 35º S (WHO, 2008).34
No que diz respeito especificamente ao Brasil, há relatos de epidemias
de dengue desde 1846 a 1853, ocorridas em São Paulo e Rio de Janeiro,

A DENGUE E A URBANIZAÇÃO NO BRASIL

mas as primeiras citações na literatura científica datam de 1916 (Meira),35
na cidade de São Paulo, e em Niterói no ano de 1923 (Pedro, 1923).36 Em
1928, um navio francês com casos suspeitos esteve em Salvador, Bahia, mas
não houve circulação do vírus na população desta capital (Soares, 1928). 37
Em 1953/1954, um inquérito sorológico realizado em indivíduos residentes na Amazônia brasileira encontrou soros positivos para anticorpos
contra o vírus da dengue, levantando-se a hipótese de que o vírus circulou
nessa região.38 Porém, a primeira evidência de ocorrência de epidemia de
dengue no Brasil é de 1982, quando foram isolados os sorotipos DENV1 e
DENV4, em Boa Vista (RR). Inquérito sorológico realizado após esta epidemia revelou que onze mil pessoas foram infectadas pelo vírus da dengue
neste episódio.39
Possivelmente, a introdução desses sorotipos se deu por via terrestre,
oriundos de países do Caribe e do norte da América do Sul pela fronteira
da Venezuela. Esta epidemia foi rapidamente debelada, e o vírus da dengue
não se expandiu para outras áreas, pois o Aedes aegypti ainda não estava
disperso no território brasileiro. O combate a este vetor, em poucos meses,
praticamente o eliminou na cidade de Boa Vista.40 Na década de 80, quase
todas as cidades litorâneas do Brasil apresentaram registros do mosquito
Aedes aegypti que, nos anos seguintes, expandiram-se também para o interior
do país.
Associado às debilidades dos serviços de saúde acima mencionados,
constatou-se as fragilidades das ações individuais para com a proteção da
saúde coletiva, como o aumento da produção de resíduos e de diversos
recipientes e entulhos derivados do petróleo lançados a céu aberto (em
ruas, quintais e terrenos baldios), acumulando água das chuvas e favorecendo
a proliferação dos mosquitos. Segundo Ujavari,14 em 1981, provavelmente transportado em embarcações provenientes da Ásia, o vírus da dengue
chega a Cuba; em 1982 foi registrada a primeira epidemia de dengue no
Brasil onde, em Roraima, levou ao registro de aproximadamente 11 mil casos. Anualmente o vírus é transmitido pelos vetores provocando epidemias
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principalmente no verão, sazonalidade altamente propícia à proliferação do
Aedes em decorrência das excelentes condições climáticas para a vida e
reprodução do mosquito.
O número de casos elevou-se consideravelmente na década de 1990,
sendo que em 1995 foram registrados mais de 100 mil casos e, a partir de
1997, já eram computadas mais de 200 mil ocorrências de dengue por ano.
Em 2002, um novo recorde consolidou-se, havendo mais de 700 mil casos
notificados.41

40

Desse modo, no início do século XXI, a história desta doença no país se
torna mais complexa, momento no qual são registradas importantes epidemias causadas pelo Aedes aegypti, ao contrário do que ocorria no começo
do século XX quando o alerta da saúde pública estava embasado na preocupação com as epidemias anuais de febre amarela vinculadas ao mesmo vetor; atualmente, a mídia enfoca epidemias de dengue causadas pela mesma
espécie do mosquito, levando a crer que o controle da febre amarela será,
desta feita, decorrente do controle da dengue. No entanto, convém lembrar
que o combate ao mosquito no começo do século XX no Brasil (tempo de
Oswaldo Cruz) foi mais fácil, uma vez que na época havia maior produção
de lixo orgânico nas cidades, e estas eram habitadas por apenas 20% da
população brasileira.
Atualmente, o cenário urbano é outro, pois além do número de habitantes ser maior do que naquela época, cerca de 80% das pessoas residem em
cidades nas quais predomina a produção do lixo não-orgânico, o que cria
condições e ambientes favoráveis à proliferação do mosquito14; soma-se a
isto todas as diferenças socioeconômicas, políticas, culturais, ambientais e
geográficas vinculadas ao meio urbano, bem como a complexidade da vida
urbana, acima mencionadas. Diante destas questões, emerge o questionamento de como planejar ações intervencionistas que busquem minimizar os
impactos desta epidemia na saúde pública, bem como controlar sua incidência na população brasileira, sobretudo diante do fato de que se trata de
uma doença destituída de controle clínico.
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EPIDEMIAS RECORRENTES E AMPLIAÇÃO DE CENTROS URBANOS
A situação atual e preocupante da dengue no Brasil reflete um complexo contexto no qual se interagem ineficácias gerais de atuação do poder
público e da sociedade em geral.
Assim, se deve buscar soluções para essa epidemia e também manter planos de combates eficientes contra a febre amarela, cuja transmissão
igualmente ocorre pelo Aedes aegyti, sendo que sua migração em massa
para o ambiente urbano não deve ser descartada, principalmente porque
já houve constatações de casos esporádicos de febre amarela em centros
urbanos brasileiros. Desta forma, a situação epidemiológica da dengue no
Brasil é apresentada, mostrando-se a introdução e a dispersão do vetor e
dos diferentes sorotipos do vírus no país.
No presente momento, o Aedes aegypti, o vetor, encontra-se disseminado por praticamente todo o território nacional, bem como três dos
quatro sorotipos existentes do vírus (DENV1, DENV2 e DENV3), enquanto
o sorotipo DENV4 foi recentemente reintroduzido e vem paulatinamente
ganhando relevância.
O quadro epidemiológico tem se caracterizado como epidemias recorrentes, mais visível nos grandes centros urbanos. Um elemento novo no
cenário é o crescimento da proporção de casos graves, especialmente os
de febre hemorrágica da dengue. As ações de controle existentes, além de
custosas, têm se mostrado ineficazes.
Finalmente, não devemos deixar de reconhecer que problemas como
a dengue têm suas raízes na forma explosiva como as populações urbanas
em países como o Brasil estão crescendo, nas condições em que essas populações vivem e nos estilos de vida que adquirem. Neste contexto, Teixeira,
Barreto e Guerra42 mencionam que “o ambiente dos centros urbanos favorece sobremaneira a dispersão e a elevação da densidade das populações
do Aedes aegypti, e há falhas nas estratégias de combate; assim, a circula-
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ção dos vírus da dengue se estabeleceu e se expandiu, passando a constituir
um grave problema de saúde pública (1999, p.13)”.
Além disso, a dengue é, atualmente, um dos principais problemas de
saúde pública no mundo, considerado em expansão pela OMS, que estima
cerca de 80 milhões o número de pessoas infectadas anualmente em mais
de 100 países. Destas, cerca de 550 mil necessitam de hospitalização e pelo
menos 20 mil chegam a morrer (OMS, 2000).
Há registros de epidemias de dengue desde o século XIX em nosso país,
contudo o Aedes aegypti foi erradicado várias vezes, ressurgindo nos anos
subsequentes em função de sua persistência nos países vizinhos.

42

A última vez que se declarou a sua erradicação foi em 1973, ressurgindo
três anos depois e iniciando, a partir de então, uma progressiva dispersão
no território nacional.
Em 1981, foi observado, em Roraima, um surto da doença pelos sorotipos DENV1 e DENV4. Apenas cinco anos depois, em 1986, ocorreu novo
surto, com o sorotipo DENV1, no estado do Rio de Janeiro e em algumas
capitais da Região Nordeste; desde então, a dengue passou a manifestar-se
de forma endêmica em todo o país, intercalando-se com a manifestação de
epidemias associadas à introdução de novos sorotipos em áreas consideradas indenes (Silva Junior et al., 2002).

DENGUE GRAVE SE FORTALECE NO INÍCIO DO SÉCULO XX
Após essas primeiras epidemias de dengue clássica, observou-se um
período de baixa endemicidade, ocorrendo recrudescimento de grandes proporções, em 1990, certamente em consequência do aumento da
circulação do DENV1 e da introdução do DENV2 no estado do Rio de
Janeiro. É neste período que surgem os primeiros registros de dengue
hemorrágica.42
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Nos dois primeiros anos da década de 90, a incidência da doença manteve-se quase que inteiramente restrita aos estados das regiões Sudeste e
Nordeste, acrescentando-se poucas notificações oriundas de Mato Grosso
e de Mato Grosso do Sul, além de surtos localizados em pequenas cidades
de São Paulo, Bahia e Minas Gerais. Os estados de Santa Catarina e Rio
Grande do Sul só notificaram casos importados e apenas no Acre e Amapá
não havia registro de dengue.
Nos anos subsequentes, a circulação viral (DENV1 e DENV2) se expande rapidamente para outras áreas do território brasileiro e todos os
estados passam a ter municípios infestados.42 Houve aumento significativo
da incidência durante a década de 90, reflexo da disseminação do Aedes
aegypti no Brasil, principalmente a partir de 1994. Salienta-se que o número de notificações acumuladas no período de 1981 a 1998 ultrapassa
mais de um milhão e meio de indivíduos.
Somente na segunda metade da década de 90 é que as regiões CentroOeste e Norte do país registraram epidemias de dengue. A partir de 1999,
a sazonalidade das infecções pelos vírus de dengue torna-se muito evidente
na maioria dos estados.
Este padrão sazonal, que nem sempre é observado em outros países,
tem sido explicado pelo aumento na densidade das populações do Aedes
aegypti em virtude das condições de temperatura e umidade da estação,
observadas em grandes extensões do território nacional.42
A partir do ano 2000, foi identificada a circulação do sorotipo DENV3,
primeiramente no Rio de Janeiro, depois Roraima, alastrando para vários
municípios brasileiros em função das condições propícias para a eclosão de
epidemias.
Em 2002, a situação chegou a ser alarmante, sobretudo nas regiões
Sudeste, Nordeste, e Centro-Oeste. Neste período, na região Sul, o estado do
Paraná foi o que apresentou mais notificações de casos suspeitos de dengue.
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Embora tenham se intensificado os programas de combate à dengue na
última década, verificou-se também a expansão do Aedes aegypti na maioria dos estados brasileiros, além da variabilidade dos sorotipos circulantes e
das faixas etárias atingidas. Segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde,
com a entrada do DENV3, no Brasil, a partir do ano de 2002, constatou-se
o aumento da letalidade e das hospitalizações no triênio subsequente.
Em relação à Febre Hemorrágica da Dengue (FHD) constatou-se que,
entre os anos de 2000 e 2003, a faixa etária mais atingida era dos 30 anos
ou mais, seguida pela faixa etária dos 15 aos 29 anos. Nos anos de 2004 e
2005, embora tenha ocorrido uma diminuição dos casos autóctones confirmados, pode-se notar uma pequena alteração em relação às faixas etárias
atingidas; no entanto, nos anos de 2006 e 2007, ficou evidente a elevação
da incidência de FHD na faixa etária de até 15 anos.
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Em 2006, foram confirmados 628 casos de FHD e a ocorrência de 67
óbitos. Ao comparar o período entre janeiro e dezembro de 2006 com o
mesmo período de 2005, observou-se um aumento de 39% dos casos de
dengue no país.
Essa elevação pode ser constatada a partir dos dados registrados nas
regiões Sudeste (303%), Centro-Oeste (60%) e Sul (9%). Por outro lado,
houve redução do número de casos nas regiões Norte (-23%) e Nordeste
(-17%).
De janeiro a de julho de 2007, foram registrados no país 438.949 casos
de dengue, 926 casos de FHD, com 98 óbitos. Neste período, os estados
mais atingidos foram Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro,
Paraná, Minas Gerais e São Paulo.
A região Sul registrou 45.127 casos; somente o Paraná registrou 43.691
casos, sendo 9 de FHD e 5 óbitos. Em Santa Catarina foram notificados 409
casos, todos importados e o Rio Grande do Sul, desde abril, registrou 1.016,
com transmissão local (Brasil, 2007).
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De acordo com o boletim sobre a situação da dengue no Brasil, divulgado pelo Ministério da Saúde, 559.954 casos foram registrados em 2007,
1.541 de dengue hemorrágica, sendo que 86% desses casos concentrados
nos estados do Ceará, Rio de Janeiro, Maranhão, Pernambuco, Amazonas,
Mato Grosso do Sul, Piauí, Goiás, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte.
Em relação aos óbitos, 64% ocorreram nesses mesmos estados (Sant’anna,
2008).
Em São Paulo registrou-se o maior número de casos (82.912), enquanto
o Rio de Janeiro liderou o ranking das mortes (29) por dengue em 2007.
A região Centro-Oeste, no entanto, teve a maior taxa de incidência do país
(827 casos por 100 mil habitantes), sendo classificada como de alta incidência de dengue. Neste mesmo ano, foram notificados no Centro-Oeste
111.757 casos de dengue e confirmados 192 de hemorrágica, o que causou
a morte de 35 pessoas.
O estado do Paraná também chamou a atenção das autoridades sanitárias, pois em dezembro de 2007 mostrou que os casos de dengue subiram
827% na região Sul em relação a igual período de 2006.
Apenas o Paraná foi responsável por 95% destes casos, sendo que as cidades mais atingidas foram Maringá, com 8.356 notificações, Foz do Iguaçu, com 4.630 casos e Londrina, com 3.777. Em 2007, todos os nove casos
de dengue hemorrágica registrados no Sul do país ocorreram no Paraná.
Cinco casos foram fatais.
A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS)
divulgou, no final de março de 2008, um total de 120.570 casos notificados
de dengue no Brasil, sendo 647 casos confirmados de FHD e 48 óbitos por
esta febre.
Na região Sul, no primeiro trimestre de 2008, constatou-se 3.022 casos
autóctones de dengue no Paraná, 184 no Rio Grande do Sul e 187 em
Santa Catarina (nestes dois estados, todos importados).
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DOENÇA ESSENCIALMENTE URBANA NO PAÍS
Os aspectos epidêmicos do Aedes aegypti encontraram, no Brasil e no
mundo contemporâneo, condições socioambientais favoráveis para sua
rápida expansão.
Diante desta situação, evidencia-se a necessidade de se incorporar as
lições das experiências nacionais e internacionais de controle da dengue,
enfatizando a necessidade de mudança nos modelos preconcebidos, particularmente no que diz respeito ao fortalecimento da vigilância epidemiológica
na ampliação da capacidade de predição dos fatores de risco e de detecção
precoce de surtos da doença, e do aperfeiçoamento da qualidade das ações
de combate ao vetor. Além do melhor conhecimento dos fatores ambientais
(especialmente climáticos), faz-se mister, também, aprofundar a compreensão acerca das condições sociais e combater a pobreza e a miséria urbana.
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Os maiores índices de infestação são registrados em bairros com alta
densidade populacional e baixa cobertura vegetal, onde o mosquito vai
encontrar alvos para alimentação mais facilmente.
Outro fator importante é a falta de infraestrutura de algumas localidades. Sem fornecimento regular de água, os moradores precisam armazenar
o suprimento em grandes recipientes que, na maioria das vezes, não recebem os cuidados necessários e acabam tornando-se focos do mosquito
porque não são vedados completamente.
Portanto, os esforços para o controle da proliferação do mosquito certamente estão relacionados às medidas do governo, mas, sobretudo, ao
comprometimento da população.
Os condicionantes da expansão da dengue nas Américas e no Brasil são
similares e referem-se, em grande parte, ao modelo de crescimento econômico implementado na região, caracterizado pelo crescimento desordenado
dos centros urbanos.
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O Brasil concentra mais de 80% de sua população em áreas urbanas,
com importantes lacunas no setor de infraestrutura, tais como dificuldades
para garantir o abastecimento regular e contínuo de água, assim como
também é deficiente a coleta e destinação adequada dos resíduos sólidos.
Outros fatores, tais como a acelerada expansão da indústria de materiais não-biodegradáveis, além de condições climáticas favoráveis, agravadas pelo aquecimento global, conduzem a um cenário que impede, pelo
menos a curto prazo, a proposição de ações visando à erradicação do vetor
transmissor.
As epidemias de dengue determinam uma importante carga aos serviços de saúde e à economia dos países. Apesar de poucos estudos existentes
sobre o tema, um recente trabalho realizado em oito países do continente
americano e asiático, incluindo o Brasil, demonstrou que o custo das epidemias ocorridas nesses países foi de cerca de U$ 1,8 bilhão somente com
despesas ambulatoriais e hospitalares, sem incluir os custos com as atividades de vigilância, controle de vetores e mobilização da população.
O quadro epidemiológico do país aponta para a vulnerabilidade de
ocorrências de epidemias, bem como é previsível aumento das formas graves, possibilitando o risco de aumento de óbitos e da letalidade. Especulase que a intensa circulação de diferentes tipos virais que infectam pessoas
continuamente possa gerar imunidade na população adulta e em pessoas
que já tenham sido contaminadas alguma vez.
Dessa forma, crianças e jovens que nunca entraram em contato com
o vírus circulante podem, sim, ser mais suscetíveis ao desenvolvimento da
doença. Esta dinâmica foi registrada na Ásia nas décadas de 1970 e 1980,
e é possível que a experiência se repita nas Américas.
Qualquer que seja a causa, o aumento da variabilidade genética do vírus da dengue é observação, que se reveste de extrema importância porque as populações humanas estão sendo expostas a diversas cepas virais, e
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algumas podem escapar da proteção imunológica obtida com a exposição
prévia ao sorotipo. Acresce considerar que podem surgir cepas com patogenicidade e infectividade aumentadas e que populações silvestres do vírus
dengue, geneticamente diferentes quando introduzidas em populações de
hospedeiros, podem desencadear epidemias.
Embora as informações sobre as populações de vírus com sequências
de nucleotídeos conhecidas sejam esparsas, especialmente das populações
africanas, encontraram-se quatro genótipos para o DENV2 e DENV3 e dois
para o DENV1 e DENV4, com diversidade máxima de aminoácidos de aproximadamente 10% para o gene E.
Mesmo não se dispondo de amostras históricas para se avaliarem as
possíveis alterações genéticas através do tempo, as observações mostram
que a variabilidade genética está aumentando.43
48

No entanto, o fator de maior preocupação é que a diversidade genética
dos quatro subtipos de vírus dengue está provavelmente ligada ao crescimento da população humana, podendo aumentar no futuro.
A alta variabilidade genética do vírus pode estar relacionada com o
surgimento de casos graves da doença causados possivelmente pelo efeito anticorpo-dependente em resposta a populações virais geneticamente
diferentes.
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Gargalos urbanos podem influenciar nos índices da dengue
Quando se observa os dados do Censo 2010, do IBGE, um deles chama
a atenção: mais da metade dos domicílios brasileiros situa-se em locais sem
bueiros.
Para quem está acostumado a tratar os fatores que influenciam a disseminação da dengue, este fato é de extrema importância pois a falta de
saneamento básico é um dos gargalos que impede o controle da incidência
da doença no Brasil.
Este é um dos itens coletados no estudo inédito Censo Demográfico
2010 - Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios, divulgados
no final de maio pelo IBGE*.
As informações foram obtidas durante a etapa de pré-coleta através da
observação direta de características previamente definidas em cada face de
quadra das áreas urbanas do país. Isto corresponde a 96,9% dos domicílios das cidades, com objetivo de conhecer a infraestrutura urbana do país,
relacionando as variáveis territoriais, domiciliares e as características socioeconômicas e demográficas da população.
Na época, o IBGE também divulgou os resultados definitivos do Censo
2010 sobre rendimento, em substituição aos dados preliminares divulgados
em novembro de 2011, após o processo de crítica.
Os dados já estão atualizados nas tabelas e bancos de dados do IBGE
(SIDRA, BME), para todos os níveis geográficos, no link http://www.ibge.gov.
br/home/estatistica/populacao/censo2010/default_resultados_universo.shtm.
A seguir, destacamos os principais itens deste documento.
*A publicação completa está disponível na página http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/
censo2010/entorno/default_entorno.shtm
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Domicílios sem coleta de lixo, infraestrutura urbana mais precária
Segundo o estudo do IBGE, quatro características configuram o meio
ambiente urbano no entorno dos domicílios: a) existência de bueiro (drenagem urbana); b) de esgoto a céu aberto; c) de lixo acumulado nos logradouros; e d) de arborização.
Em termos quantitativos, estas características definem o nível de qualidade de vida em extremos opostos: por um lado, quanto mais alta a incidência de bueiros e de árvores, melhor a estrutura urbana disponível; por
outro, quanto mais alta a existência de esgoto a céu aberto e de lixo acumulado nas vias urbanas, mais precárias as condições de vida da população.
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Assim, os domicílios com lixo coletado diretamente por serviço de limpeza (empresa pública ou privada) apresentaram os mais altos percentuais de entorno com iluminação pública (97,2%), pavimentação (83,7%),
meio-fio/guia (79,4%), arborização (69,1%), identificação de logradouro
(62,3%) e bueiro/boca de lobo (43,1%).
Já na condição menos desejável, há uma relação direta entre o “destino
do lixo” e os índices baixos de infraestrutura urbana. “Destino do lixo” significa que ele pode ser queimado no terreno ou na propriedade em que se
localiza o domicílio, jogado em terreno baldio ou logradouro público ou nas
águas de rio, lago ou mar.
Os resultados mostraram que os índices mais baixos de iluminação pública (75,5%), ruas em pior estado de calçamento (pavimentação, 29,6% e
meio-fio/guia, 22,3%), falta de bueiro/boca de lobo (existente em apenas
6,9% do total pesquisado) e arborização mais escassa (48,8%) estão nos
municípios em que o lixo não está sendo recolhido pelo serviço de limpeza
pública ou empresa terceirizada. E mais: a presença de lixo acumulado nos
logradouros (12,9%) e a existência de esgoto a céu aberto (29,0%) ocorriam, com mais frequência, no entorno dos domicílios cuja destinação do
lixo é feita pelo “outro destino”!
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A comparação feita com as condições de esgotamento sanitário tem
feições semelhantes ao do lixo.
Os percentuais mais altos de características que apontam para uma condição urbana mais apropriada encontravam-se entre os domicílios ligados à
rede geral de esgoto: iluminação pública (97,7%), pavimentação (88,6%),
meio-fio/guia (84,5%), calçada (78,1%), arborização (70,5%) e identificação do logradouro (67,4%).
Mas, quando se trata de esgoto a céu aberto e de lixo acumulado nos
logradouros, o topo ficava com os domicílios sem banheiro ou sanitário.
Nestes, a ocorrência de esgoto a céu aberto foi de 34,4%; naqueles ligados
a uma rede geral de esgoto ou pluvial ou ainda por fossa séptica foi de
6,3%; em termos de lixo acumulado nos logradouros, 12,0%.
Melhora a iluminação pública, mas a presença de bueiros ainda não
Para o total do país, a iluminação pública foi a característica de infraestrutura urbana mais presente no entorno dos domicílios investigados no Censo
2010, atingindo a média de 96,3%, variando de 94,9% (municípios com até
20 mil habitantes) até 97,1% (nos municípios com mais de 500 mil habitantes).
Não era o objetivo do estudo a revelação de dados sobre a iluminação em
logradouros públicos.
A pavimentação das vias (81,7%), meio fio/guia (77,0%), calçadas
(69,0%), arborização (68,0%) e identificação do logradouro (60,5%) também apresentaram percentuais superiores a 50%, considerados bons. Já a
presença de bueiros, nem tanto: 41,5% apenas no entorno dos domicílios
um índice bem abaixo de itens importantes no planejamento urbano, como
o meio fio/guia das calçadas. No total do país, verificou-se a existência de esgoto a céu aberto e depósitos de lixo nos logradouros do entorno em 11,0%
e 5,0% dos domicílios, respectivamente.
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No estudo do IBGE, foram classificadas algumas
características consideradas
desejáveis em torno dos doLixo acumulado em córrego no bairro de Campo Limpo, São Paulo, capital
micílios, como a pavimenta(Folhapress, 08/10/2007).
ção, meio fio/guia, calçada, identificação, logradouros, esgotos e bueiros,
rampas para cadeirantes.
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Na maioria das características desejáveis no entorno dos domicílios, a
região Sudeste apresenta elevada proporção, com destaque para pavimentação (90,5%), meio-fio (87,9%), calçada (82,2%) e identificação dos
logradouros (73,2%).
• Na região Sul, notou-se a mais elevada presença de bueiros (64,1%).
• A região Norte concentrou a menor incidência de domicílios situados em entorno com pavimentação (61,9%), arborização (36,7%),
meio-fio/guia (46,1%), calçadas (32,4%), identificação dos logradouros (36,1%), bem como as maiores proporções para depósito de lixo
(7,8%) e esgoto a céu aberto (32,2%), características associadas ao
meio ambiente e à saúde da população.
• No Nordeste, mais de um quarto dos domicílios (26,3%) encontravase em vias públicas com esgoto a céu aberto e apresentava as menores
proporções de bueiros/bocas de lobo (18,0%).
• No Centro-Oeste, bons resultados: havia a menor incidência de domicílios situados em logradouros com depósito de lixo (3,7%) e esgoto a céu aberto (2,9%).

Fotógrafo: Mastrangelo Reino

Esgoto a céu aberto:
maiores índices no Norte,
Nordeste e cidades médias
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No estudo do IBGE, há outros itens que merecem uma avaliação mais
atenta quando se analisa a proporção de esgotos a céu aberto. É o caso
dos municípios brasileiros com uma população entre 500 mil e 1 milhão
de habitantes: eles registraram a maior proporção de esgoto a céu aberto
no entorno dos domicílios (14,3%). Já o mais baixo percentual apareceu
naquelas cidades com mais de 1 milhão de habitantes (7,8%).
Observou-se que os municípios com mais de um milhão de habitantes
apresentaram percentuais mais altos de domicílios localizados em áreas com
iluminação pública (97,1%), pavimentação das vias públicas (92,8%), meio
fio/guia (85,8%), calçada (82,9%) e identificação de logradouros (79,9%).
No outro extremo, os municípios com população até 20 mil habitantes,
caracterizaram-se pelas mais baixas incidências de bueiro (26,7%), identificação do logradouro (43,0%) e calçada (53,2%).
Já o percentual de domicílios com depósito/acúmulo de lixo nos logradouros em seu entorno aumentava proporcionalmente em relação ao tamanho do município: variou de 3,0%, nos municípios com até 20 mil habitantes, até 7,4%, nos de mais de 500 mil a 1 milhão de habitantes, para
decrescer naqueles com mais de 1 milhão de habitantes (4,8%).
Falta de bueiros é falha de saneamento urbano
A presença de itens de infraestrutura urbana variou significativamente
entre os municípios pesquisados.
Nas cidades com mais de 1 milhão de habitantes, o bueiro e a boca de
lobo nas faces de quadra do entorno dos domicílios apresentou as mais
altas proporções no Rio de Janeiro (84,6%) e em Curitiba (84,3%). As mais
baixas ficaram em Fortaleza (16,5%) e São Luís (17,1%). Os índices de falta
de bueiros/boca de lobo nas cidades brasileiras sinalizam diferenças importantes quanto ao saneamento urbano.
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Para entender melhor este fato, o estudo do IBGE analisou a partir de características mínimas de adequabilidade das moradias.
Trata-se de um indicador síntese que distribui os domicílios em três níveis:
adequados, semiadequados e inadequados.
No primeiro nível, situam-se as moradias servidas por rede geral de
abastecimento de água, de esgoto ou pluvial ou fossa séptica e coleta de
lixo (direta ou indireta). Uma residência com saneamento semiadequado
dispõe de, pelo menos, um dos serviços acima citados; já o inadequado,
não possui nenhum dos itens acima.
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No estudo, grande parte das moradias estava localizada em face de
quadra com elevada ocorrência de iluminação pública (98,1%), pavimentação (90,0%), meio-fio/guia (86,1%) e calçadas (80,0%), com baixíssimas
incidências de esgoto a céu aberto (5,7%) e de depósito de lixo nas vias
públicas (4,1%).
Entretanto, há um paradoxo: o percentual de bueiros/boca de lobo não
chegava à metade (49,2%) e o de identificação do logradouro também
não era expressivo (68,6%). Estes dados deveriam acompanhar de perto os
índices acima, o que implica deficiências no saneamento urbano.
Em relação às moradias semiadequadas, alguns percentuais distanciavam-se bastante do primeiro nível, como, por exemplo, na ocorrência de
calçadas (43,0%) e bueiro/boca de lobo (23,1%), a proporção de esgoto a
céu aberto começa a subir (24,0%) e de lixo acumulado nos logradouros
para 12,2%.
Os índices acompanham o resto: baixa incidência de iluminação pública
(64,8%), de pavimentação (21,0%) e de meio-fio/guia (14,1%), chegando a
menos de 10% para a existência de calçada (9,0%) e de bueiro (4,3%). Outra
caraterística que mostra a falta de planejamento urbano moderno no Brasil é
com relação às rampas para cadeirantes: 0,2% (praticamente inexistente).
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Crianças e adolescentes, mais expostos a riscos para a saúde
O Censo 2010 também investigou a idade e o rendimento dos moradores, permitindo relacioná-los às características do entorno dos domicílios em
diferentes áreas urbanas do país.
Verificou-se que crianças e adolescentes estavam mais expostos a situações de risco para a saúde: 15,1% das crianças de 0 a 4 anos no país viviam
em áreas com esgoto a céu aberto e 6,4% em locais com acúmulo de lixo
nos logradouros. Esses percentuais se mantiveram elevados para os grupos
de 5 a 9 anos e 10 a 14 anos de idade: 15,0% e 14,7% conviviam com
esgoto a céu aberto, e 6,4% e 6,2% com acúmulo de lixo, respectivamente.
Por outro lado, a população de 60 anos ou mais de idade que vivia
em domicílios urbanos possui as melhores condições em todas as variáveis
pesquisadas no entorno. Eram áreas com elevada proporção de iluminação pública (97,4%), pavimentação (86,3%), calçada (75,7%), arborização (72,3%), identificação dos logradouros (64,4%) e menor proporção de
esgoto a céu aberto (9,1%) e lixo acumulado nos logradouros (3,8%).
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LINHA DO TEMPO DOS
VÁRIOS GENÓTIPOS NO
BRASIL
Da fase da trégua para depois voltar com
a ameaça do tipo hemorrágico, a dengue
ainda insiste em não sair de cena no país.

N 1846, nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e em

o Brasil, surtos de dengue foram relatados pela primeira vez já em
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algumas regiões do norte do País; em 1890 foram descritos poucos casos
no Paraná. No início do século XX, houve relatos da doença no estado de
São Paulo (1916), Santa Catarina e Rio Grande do Sul (ambos em 1917) e
em Niterói, estado do Rio de Janeiro (1923).
Após mais de 50 anos, a primeira epidemia documentada clínica e laboratorialmente no Brasil ocorreu em 1981-1982, em Boa Vista (RR), causada
pelos sorotipos 1 e 4, tendo sido reportados mais de 12.000 casos.
O sorotipo DENV1 foi reintroduzido no Brasil em 1986, tendo sido isolado em Nova Iguaçú, cidade que compõe a segunda maior região metropolitana do país, que se situa no estado do Rio de Janeiro. A partir daí, a
dengue passou a se disseminar com surpreendente força de transmissão
para as cidades vizinhas, incluindo Niterói e Rio de Janeiro.
Deste modo, só naquele primeiro ano, mais de 33.500 casos foram notificados; em 1987, cerca de 60 mil, e as taxas de incidência alcançam mais
de 276 e 490 por cem mil habitantes, respectivamente. Em 1986 já atingia
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o Ceará e Alagoas com riscos de 411,2 e de 138,1 por cem mil habitantes,
respectivamente; e em 1987, Pernambuco, com 31,2 casos por cem mil habitantes. Os estados de São Paulo, Bahia e Minas Gerais foram acometidos
por surtos localizados em pequenas cidades.42
No biênio 1986/1987 somente circulou o DENV1, as epidemias foram
de dengue clássica e, na sequência, observou-se um período de dois anos
que se caracteriza pela baixa endemicidade da doença.
Um recrudescimento da doença, de proporções consideradas vultosas
na época, teve início em 1990 (Gráfico 1) provocado pelo aumento da
transmissão do DENV1 e introdução do DENV2, também em Nova Iguaçú.

1986-2008*
Incidência anual de dengue por região do país - Brasil
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A incidência no Rio de Janeiro atingiu 165,7 por cem mil habitantes,
naquele ano, e em 1991, 613,8 casos por cem mil habitantes. A entrada do
DENV2 trouxe em seu bojo os primeiros diagnósticos de FHD no país quando foram confirmados 462 casos e oito óbitos.44, 45
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Nos dois primeiros anos da década de 1990, a dengue se manteve quase que inteiramente restrita a cidades dos estados do Rio de Janeiro, do
Ceará, de Alagoas e de Pernambuco, com poucas notificações de casos
oriundos do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul.42
Nos anos subsequentes, a circulação viral (DENV1 e DENV2) se expandiu rapidamente para outras áreas do território brasileiro, acompanhando a
expansão do seu mosquito vetor, o Aedes aegypti, e com circulação simultânea de dois sorotipos (Gráfico 2).
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Desde então, a dengue vem ocorrendo no Brasil de forma continuada,
intercalando-se com o advento de epidemias, geralmente associadas à
introdução de novos sorotipos em áreas anteriormente indenes e/ou alteração do sorotipo predominante.
Na epidemia de 1986, identificou-se a ocorrência da circulação do
sorotipo DENV1, inicialmente no estado do Rio de Janeiro, disseminando-se,

Número de hospitalizações
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Número de casos notificados

900.000

1986-2008*
Casos notificados de dengue e hospitalizações, Brasil e regiões
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a partir de então, para outros seis estados até o ano de 1990. Nesse ano,
foi identificada a circulação de um novo sorotipo, o DENV2, também no
estado do Rio de Janeiro.
Durante a década de 90, ocorreu aumento significativo na incidência,
reflexo da ampla dispersão do Aedes aegypti por todo território nacional.
Em fevereiro de 1989, o vírus da dengue do sorotipo 2 foi isolado pela
primeira vez no Brasil, em Belém, no estado do Pará, de um viajante provindo
de Luanda (Angola).
A partir daí é que adentrou no estado do Rio de Janeiro, em 1990. A presença do vetor, associada à mobilidade da população, levou à disseminação
dos sorotipos DENV1 e DENV2 para 20 dos 27 estados do país.
Entre os anos de 1990 a 2000, várias epidemias foram registradas,
sobretudo nos grandes centros urbanos das regiões Sudeste e Nordeste do
Brasil, responsáveis pela maior parte dos casos notificados.
As regiões Centro-Oeste e Norte foram acometidas mais tardiamente,
com epidemias registradas a partir da segunda metade da década de 90.
Em janeiro de 2001, foi confirmada a introdução no país do sorotipo
DENV3, isolado de indivíduo residente na cidade do Rio de Janeiro e que havia adoecido em dezembro do ano anterior (Nogueira et al., 2005).
Este sorotipo foi responsável pela epidemia de 2002 do Brasil, quando
foram notificados aproximadamente 800 mil casos, ou seja, quase 80% das
ocorrências do continente americano.
Após este ano, houve uma queda de incidência de notificações; a partir
de 2005, retornou a tendência de crescimento e, em 2008, mais de 700
mil casos e mais de 45 mil hospitalizações por dengue foram registrados no
Ministério da Saúde.
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A tendência das hospitalizações registradas no sistema SIH-SUS reflete a
ocorrência de casos graves que, de uma maneira geral, acompanha a incidência de casos notificados (Gráfico 3) a seguir:
1986-2008*
Casos confirmados, óbitos e taxa de letalidade de febre
hemorrágica de dengue, Brasil
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A AMEAÇA DA DENGUE HEMORRÁGICA
A partir de 1988, as internações por FHD revelaram tendência clara de
crescimento. Deve-se considerar que os rígidos critérios diagnósticos para
confirmação de casos, estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) e adotados no Brasil, poderiam estar subestimando a incidência das
formas graves da doença. De 1990 a junho de 2008 foram incluídos no
Sistema de Vigilância Epidemiológica 8.885 casos de FHD, dos quais 995
(10,7%) ocorridos entre 1990 e 2000. O restante (7.980 casos) ocorreu
entre 2001 e a primeira metade de 2008, ou seja, após a introdução do
DENV3. Entre esses casos, observaram-se 661 óbitos, representando letalidade média de aproximadamente 7,4%.
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Outro importante acontecimento relacionado à FHD no Brasil é a observação de que até 2006 os casos predominavam na faixa etária de 20 a 40
anos de idade; porém, em 2007, verificou-se que 53% dos casos ocorreram
entre menores de quinze anos de idade46, mudança que se manteve no
primeiro semestre de 2008.46
A circulação do sorotipo DENV3 foi identificada, pela primeira vez, em
dezembro de 2000, também no estado do Rio de Janeiro e, posteriormente,
no estado de Roraima, em novembro de 2001.
Em 2002, foi observada a maior incidência da doença quando foram
confirmados cerca de 697.000 casos, refletindo a introdução do sorotipo
DENV3. Esta epidemia levou a uma rápida dispersão do sorotipo DENV3 para
outros estados, sendo que, em 2004, 23 dos 27 estados do país já apresentavam circulação simultânea dos sorotipos DENV1, DENV2 e DENV3.
No Brasil, adultos jovens foram os mais atingidos pela doença desde
a introdução do vírus. No entanto, a partir de 2006, em alguns estados
evidenciou-se a recirculação do sorotipo DENV2 após alguns anos de predomínio do sorotipo DENV3. Tal cenário levou a um aumento no número de
casos, de formas graves e de hospitalizações em crianças, principalmente
no Nordeste do país. Em 2008, foram notificados 585.769 casos e novas
epidemias causadas pelo sorotipo DENV2 relatadas em diversos estados do
país, marcando o pior cenário da doença no Brasil em relação ao total de
internações e óbitos até a presente data.
Estas epidemias caracterizaram-se por mudança no padrão da faixa da
população na qual se observavam formas mais graves da doença: as crianças representaram mais de 50% dos pacientes internados nos municípios
de maior contingente populacional.
Mesmo em municípios com menor população, mais de 25% dos pacientes internados por dengue eram crianças, o que ressalta que todo o país
vem sofrendo, de forma igualitária, essas alterações no perfil da doença.
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INCIDÊNCIA REDUZIDA DOS QUATRO SUBTIPOS
A situação epidemiológica entre 2010-2011 encontra-se exposta abaixo:
Situação Epidemiológica Brasil
Comparativo de casos notificados de dengue entre as semanas 01 a 26 de 2010 e 2011*
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Brasil

60000
50000
2011
40000

2010

30000
20000
10000
0

Incidência de dengue por 100.000 hab., por
mês, Brasil 2011

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26

Semana Epidemiológica

120,0
106,5

100,0

92,6

80,0
66,2

60,0

62

40,0

59,5

37,6

20,0
6,7

0,0
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

• 2011: Redução em 18% dos casos notificados no país comparado a 2010
• Incidência nacional: 373,8 casos por 100.000 habitantes / 715.666 casos notificados*
*Fonte: SES/UFs / Dados sujeitos à alteração

Entre os meses de janeiro a abril de 2012, foram notificados no Brasil
um total de 286.011 casos de dengue. Característica digna de nota nesse
levantamento é o dado de que dez estados concentram 81,6% dos casos
notificados em 2012 – Rio de Janeiro (80.160), Bahia (28.154) e Pernambuco (27.393) lideram o ranking. Já os municípios com o maior número de
casos foram Rio de Janeiro (64.675), Fortaleza (10.156) e Recife (6.343).
Quando se leva em consideração somente os dados concernentes
à incidência da dengue (proporção de caso para cada 100 mil habitantes), evidencia-se que as três cidades com as maiores taxas no país são
Palmas (2.494,7), no Tocantins, Itabuna (1.445,3), na Bahia, e Rio de Janeiro
(1.045,4).
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Esse último levantamento, que foi divulgado em 17 de maio de 201247,
demonstra a crescente importância do sorotipo 4 como causador de dengue no Brasil; todos os quatro tipos de dengue permanecem em circulação
no País, sendo que nos quatro primeiros meses deste ano os tipos 1 e 4
foram os mais comuns, com 59,3% e 36,4% de um total de 2.098 amostras positivas.
Como se pode observar no seguinte quadro, esse panorama relativo à
distribuição dos 4 sorotipos já era evidenciado em 2011:
Isolamento viral 2011*
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1 Sorotipo Circulante
2 Sorotipos Circulantes
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3 Sorotipos Circulantes
4 Sorotipos Circulantes

SC
RS

Fonte: LACEN Estaduais, CGLAB, Instituto Evandro Chagas
* Dados parciais, atualizados em 17/06/2011, sujeitos a alteração

• Isolamento DENV4: AM, RR PA, PI, CE, PE, BA, RJ e SP
• Região NO: DENV1 (51,3%) predominante –
160 de 312 positivas
• Região NE: DENV1 (86,1%) predominante –
751 de 872 positivas
• Região SE: DENV1 (89,8%) predominante –
1658 de 1846 positivas
• Região SUL: DENV1 (98,7%) predominante –
101 de 103 positivas
• Região CO: DENV1 (96,7%) predominante –
294 de 304 positivas

Digno de nota é a observação quanto à distribuição dos subtipos, na
qual é possível se observar variações de acordo com a localidade. No Norte,
houve predominância do tipo 4 (85,5%), nas regiões Sul (83,8%) e na Nordeste (81,5%). Já no Centro-Oeste, a circulação desse tipo de vírus ficou em
53,3% e no Sudeste, 49,7%.
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Os dados relativos ao estado de São Paulo,48 por exemplo, evidenciam
que o número de casos de dengue tipo 4 representa 17% dos registros da
doença nesta região. Após 28 anos sem ocorrências do sorotipo, essa variedade do vírus voltou a se manifestar no Brasil em 2010. Em São Paulo, o
primeiro caso aconteceu em 2011.
Desde o início do ano até o último dia 22 de julho de 2012 foram registrados 2.580 casos de dengue no estado de São Paulo: 2.253 autóctones
e 327 de fora do estado. Guaratinguetá é o município com mais registros
da doença, com 408 casos. Em seguida estão Pontal (300) e Potim (205). O
número total representa uma queda de cerca de 93% em relação às ocorrências de 2011 no estado.
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Levando-se em consideração a dinâmica da circulação dos diferentes
sorotipos do vírus da dengue, é óbvia a conclusão de que um percentual
extremamente expressivo da população brasileira já foi exposta aos sorotipos
1, 2 e 3 do vírus.
Quando levamos em consideração o conhecimento de que uma segunda infecção pelo vírus da dengue pode se correlacionar a expressivo
incremento na possibilidade do advento de formas graves da doença, essa
constatação da progressiva circulação do DENV4 entre nós faz com que seja
consubstanciada a preocupação de que essa circulação possa se dar com
incremento da incidência de formas graves da doença.
Esta é uma preocupação maior em 2012 e será nos anos subsequentes.

Diminui em 84% a morte por dengue
O número de óbitos por dengue no Brasil caiu 84% nos quatro primeiros meses de 2012 em comparação ao mesmo período de 2010.
Há dois anos foram registradas 467 mortes pela doença entre janeiro e
abril. Já no primeiro quadrimestre deste ano, o número caiu para 74 óbitos.
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Os dados são do balanço apresentado em 17 de maio pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em Brasília.
O balanço da dengue em 2012 revela outros índices positivos no combate à doença. Houve diminuição de 91% nos casos graves da doença, que
passaram de 11.845 em 2010 para 1.083 registros em 2012. Já o número
total de casos teve retração de 58% - foram 286.011 casos da doença em
2012, contra 682.130 em 2010.
Os resultados, segundo o ministro, foram baseados no conjunto de ações
do Ministério da Saúde (MS), em parceria com estados e municípios. Citou o
repasse de R$ 92 milhões para 1.158 municípios, como adicional de 20% aos
recursos regulares, com foco na qualificação das ações de prevenção e controle, feitas no período anterior à epidemia, como a checagem pelo LIRAa, o
acompanhamento do plano de contingência e as visitas aos estados. Ele disse
ainda que “o segundo semestre é fundamental para a mobilização no combate à doença. É o momento de estruturar os serviços de saúde, capacitar
profissionais e organizar as ações de vigilância”, reforçou.
O repasse de verba garantiu o abastecimento regular aos estados e municípios de insumos estratégicos como os kits de diagnóstico e aquisição de
inseticidas para o controle do mosquito Aedes aegypti. Foram adquiridos
cerca de sete mil kits suficientes para 640 mil exames, 2,5 milhões de quilos
de larvicidas e 350 mil litros de adulticidas (fumacê).
Outra ação foi o investimento em atividades de mobilização da população pela
campanha “Toda hora é hora de combater a
dengue”, além da distribuição aos municípios
de 450 mil cartazes com orientações sobre a
classificação de risco do paciente, incrementado ainda pelo esforço de capacitação dos
profissionais de saúde.
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Situação Epidemiológica
Dez estados concentram 81,6% (233.488) dos casos notificados em 2012 Rio de Janeiro (80.160), Bahia (28.154), Pernambuco (27.393), São Paulo
(19.670), Ceará (17.205), Minas Gerais (14.006), Mato Grosso (13.802),
Tocantins (11.589), Pará (11.223) e Rio Grande do Norte (10.286).
Já os dez municípios com o maior número de casos no período foram:
Rio de Janeiro (64.675), Fortaleza (10.156), Recife (6.343), Palmas (4.706),
Cuiabá (4.460), Goiânia (4.128), Natal (3.779), Itabuna (3.088), Aparecida
de Goiânia (3.022) e Teresina (3.000).

Fonte: Ministério da Saúde

Fotógrafo: Rafael Andrade

66

Pessoas aguardando atendimento em hospital de campanha montada pela Aeronáutica na base militar durante epidemia de dengue
no Rio de Janeiro-RJ (Folhapress, 03/04/2008).
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PERSONALIDADES E
AÇÕES COM DESTAQUE
HISTÓRICO
No início do século XX, o combate a qualquer
tipo de mosquito na Capital Federal foi um
marco na saúde pública no Brasil.

O

s aspectos históricos relativos à dengue correlacionam-se em muitos pontos à história das descobertas relativas à importância do
Aedes Aegypti na transmissão da doença.
Este mosquito é introduzido no Brasil provavelmente com os navios negreiros, mas só há exatos 100 anos um homem, Oswaldo Cruz, resolveu combatê-lo frontalmente. Antes disso, a atenção concentrava-se exclusivamente
numa doença grave com elevado número de óbitos, que era a febre amarela.

O cientista cubano Carlos Finlay havia demonstrado que essa doença era
transmitida pelo Stegomyia fasciata, hoje conhecido como Aedes aegypti, o
que fora confirmado por Walter Reed, pesquisador norte-americano.
Enquanto muitos cientistas ainda discutiam o assunto, Emilio Ribas, em
pequenas cidades de São Paulo, e Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, convencidos pela experiência cubana, conseguiram demonstrar a eficácia da luta
contra o vetor em campo.
Esta luta e seu resultado final constituíram-se em uma das mais belas
vitórias sanitárias de todos os tempos.
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A economia agrário-exportadora do fim do século XIX e início do XX
dependia centralmente dos portos de Santos e do Rio de Janeiro. A febre
amarela era endêmica na capital brasileira, com as oscilações semelhantes
às da dengue já descritas. Os estrangeiros que aqui chegavam, sem imunidade alguma, desenvolviam quadro grave de elevada letalidade.
Assim, tripulações inteiras foram atacadas, navios abandonados na
baía, apareceram cemitérios de ingleses, por exemplo. O Lombardia, navio
de guerra italiano em visita oficial de cortesia, seria abandonado na Baía da
Guanabara. Na virada do século, navios de várias bandeiras recusavam-se a
aqui aportar.
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Tendo em vista tal panorama, houve uma maior conscientização quanto
aos procedimentos referidos genericamente como higienização. O Presidente da República daquela época, Rodrigues Alves, dá força total ao jovem
Oswaldo Cruz.
É interessante nos recordarmos de alguns aspectos históricos de como
este médico introduziu seus métodos de controle do mosquito no início do
século XX.

MATA-MOSQUITO, O “BOTA-BAIXO” E O FIM DA ERRADICAÇÃO
Durante o mês de novembro de 1904, o Rio de Janeiro, então capital
federal, foi palco de uma das maiores revoltas urbanas ocorridas no país: a
Revolta da Vacina. Milhares de habitantes tomaram as ruas da cidade em
violentos conflitos com a polícia.
O motivo era uma polêmica medida adotada pelo governo de então: a
vacinação obrigatória.
Contando com uma população de mais de 800 mil habitantes, a cidade
era constantemente vitimada por surtos de febre amarela, varíola, peste
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bubônica, malária, tifo e tuberculose. Na tentativa de pôr fim a esse triste
quadro epidemiológico, o Presidente da República Rodrigues Alves convocou o médico sanitarista Oswaldo Cruz, que, de imediato, pôs em marcha
um ambicioso plano de saneamento e higienização da cidade. Seu projeto,
porém, envolvia controvertidas medidas de controle da população e de seus
hábitos de higiene.
Por ter um caráter autoritário e invasivo, adentrando lares e desrespeitando privacidades, sobretudo da população mais pobre, a nova política
sanitária foi alvo da mais hostil reação popular.
Para o combate da febre amarela, organizou-se uma grande equipe
de “mata-mosquitos”, incumbida de perseguir os insetos nos lugares mais
recônditos do Rio de Janeiro. Os funcionários tinham o poder de invadir as
casas e quebrar a inviolabilidade dos lares cariocas.
Com a meta de controlar a peste bubônica, a prefeitura promoveu uma
declarada guerra aos ratos na cidade. E chegou a comprar os animais mortos de quem se dispusesse a caçá-los. Aproveitadores e oportunistas não
demoraram a entrar em ação.
Há relatos de que moradores partiam de Niterói para vender roedores
do outro lado da Baía de Guanabara. Além deles, havia os habituais esquadrões municipais, sempre truculentos, que invadiam cortiços, sobrados e
casas de cômodos com a finalidade de exterminar aquela praga urbana.
No entanto, a medida sanitária mais polêmica foi tornar obrigatória a
vacinação contra varíola, o que descontentou grande parte da população. A
obrigatoriedade da vacina era garantida por uma rede de compulsão social.
A apresentação dos comprovantes de vacinação passaria a ser condição
para matrículas em escolas, admissões em empresas e oficinas, casamentos
e outras tantas atividades, de maneira que a vida social daquele que se
recusasse a ser vacinado tornar-se-ia impossível.
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Em paralelo, a tônica modernizadora da gestão do prefeito Pereira Passos já se fazia sentir desde 1903, quando da inauguração da Avenida Central. Em março de 1904, com a demolição de dezenas de casarões e sobrados, tiveram início as obras desta artéria.
Os objetivos de enquadrar a cidade nos preceitos recomendados pela
higiene custaram a remoção de centenas de famílias pobres, transfigurando
por completo a paisagem do centro da cidade.
Essa política ficou popularmente conhecida como “Bota-Abaixo”.
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A vacinação obrigatória era, portanto, uma entre várias medidas que
visavam disciplinar a população mais pobre, erradicando-a das áreas centrais. Em 1902, ocorreram mais de 900 óbitos por febre amarela no Rio; em
1908, ocorreram os últimos 4 daquela fase graças à caçada às larvas dos
mosquitos e isolamento com telamento dos doentes - afinal não haviam inseticidas (aparecem na II Grande Guerra Mundial) para o combate às formas
adultas (aladas).
O trabalho, sem mídia televisiva ou rádio, foi realizado por 2.500
guardas sanitários. A população do Rio era de cerca de 800 mil habitantes - a grosso modo, portanto, 100 anos depois, esta população é 10
vezes maior.
Mas o mosquito não foi erradicado do país e, portanto, voltaríamos a
ter no Rio uma epidemia no final da década de 20. Na era Vargas, a luta
pela erradicação se tornou nacional e, nos anos 50, o Brasil conseguiu ser
certificado por observadores estrangeiros como livre do Aedes aegypti.
Mas outras coisas estavam acontecendo na década de 60: a industrialização e a urbanização acelerada do país. Paralelamente ao combate doméstico facilitado por novas técnicas, surgiam novos criadouros de mosquitos
de extrema eficiência do ponto de vista epidemiológico, disseminados pela
indústria automobilística com pneus e ferros velhos.

PERSONALIDADES E AÇÕES COM DESTAQUE HISTÓRICO

Não durou muito a erradicação. Em 1967, Leônidas Deane detectaria
o Aedes aegypti em Belém (provavelmente trazido do Caribe em pneus
contrabandeados). Em 1974 já infestava Salvador, chegando ao estado
do Rio de Janeiro no final da década de 70. Em 1986, em Nova Iguaçu,
28% dos domicílios e 100% das borracharias da via Dutra tinham larvas
do mosquito.

Fotógrafo: José Nascimento
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Carro da Sucen (Superintendência de Controle de Epidemia), escoltado pela Polícia Rodoviária Federal, faz borrifação de inseticida em
operação contra dengue na via Dutra, próximo a Guarulhos-SP (Folhapress, 29/04/1986).
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PROJETOS E AÇÕES
CONTRA O VETOR
Pesquisas e estudos sobre a dengue,
desde a criação de vacinas até a produção
de mosquitos transgênicos, mostram o
dinamismo da comunidade
científica nacional.
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A te infeccioso e a alta competência vetorial do Aedes aegypti, vetor
falta de uma vacina eficaz e segura, a força de morbidade do agen-

bem adaptado ao ambiente urbano densamente povoado, com deficiências
e estilos de vida da população que geram habitats ideais para este mosquito, tornam a prevenção da dengue uma formidável tarefa quase impossível
de ser atingida com os atuais meios disponíveis para sua prevenção.
As medidas de controle atuais têm por objetivo eliminar esse mosquito em suas diferentes fases; porém, de modo geral, a efetividade destas
intervenções tem sido muito baixa, não conseguindo conter a disseminação do vírus e as epidemias se sucedem em grandes e, mais recentemente, também em pequenos centros urbanos.49 Temos também de
considerar que, além da baixa efetividade das ações de controle, há altos
custos e implicações desfavoráveis, associadas ao uso de inseticidas no
meio ambiente.
Em 1986, possivelmente pela falta de fundos, os países americanos
colocaram ênfase no controle da população do mosquito, em vez da sua
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erradicação, independentemente da inexistência de evidências científicas
sólidas de que apenas a redução da densidade do Aedes aegypti resultaria
no controle da doença.23
A expectativa seria de que baixando a infestação vetorial se reduziria ou
mesmo bloquearia a transmissão. Porém, dados do programa de controle
de Cingapura de 1991 mostraram que o vírus da dengue tem capacidade
de circular mesmo em lugares com baixa densidade vetorial50, observação
que mais tarde também seria feita no Brasil.51
O controle é feito basicamente através do combate ao mosquito vetor,
principalmente na fase larvar do inseto. Deve-se evitar o acúmulo de água
em possíveis locais de desova dos mosquitos. Quanto à prevenção individual da doença, aconselha-se o uso de janelas teladas, além do uso de
repelentes.
É importante tratar de todos os lugares onde se encontram as fases
imaturas do inseto - neste caso, a água. O mosquito da dengue coloca seus
ovos em lugares com água parada limpa. Embora na fase larval os insetos
estejam na água, os ovos são depositados pela mãe na parede dos recipientes, aguardando a subida do nível da água para eclodirem.
Pesquisas do início da década de 90 mostraram que o uso de borra de
café nos locais de potencial proliferação de larvas é extremamente eficiente
na aniquilação do mosquito. Cientistas da UNESP (Universidade Estadual de
São Paulo), de São José do Rio Preto, interior paulista de São Paulo, descobriram que a larva do mosquito da dengue pode ser combatido através de
borra de café, já utilizada. Apenas 500 microgramas são necessários para
matar a larva do mosquito transmissor, sendo sugerida a utilização de 2
colheres dessa borra para cada meio copo d’água.52
O Ministério da Saúde indica que, em algumas regiões brasileiras, foi
detectada resistência do mosquito a larvicidas e inseticidas. Por isso, tem
crescido a ideia de utilizar mosquitos transgênicos. A estratégia possui
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vantagens ecológicas pela diminuição do uso de inseticidas que costumam
afetar outras espécies e prejudicar o ambiente.21
Recentemente, os cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais
desenvolveram um método de monitoramento do mosquito utilizando
armadilhas, produto atraente, computadores de mão e mapas georeferenciados.
Este sistema denominado M.I. Dengue19 permite localizar rapidamente
mosquitos nas áreas urbanas, possibilitando ações de combate apenas nas
áreas afetadas, com aumento da eficiência e economia de recursos.

Estudo investiga dengue em crianças
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Enquanto o conhecimento entre adultos sobre os impactos da dengue
é bem amplo, o mesmo não se pode dizer entre bebês, com pouquíssimos
dados sobre ocorrência, distribuição, propagação e controle desta patologia. A maioria dos estudos com esse enfoque é realizada em países do
sudeste asiático, região com altos níveis de incidência (número de casos
novos) da doença.
Com proposta de preencher parte dessa lacuna, a Fiocruz Pernambuco iniciou uma pesquisa exploratória com quatro objetivos principais:
a) saber qual a incidência da dengue nos menores de um ano;
b) qual o anticorpo (proteína que atua na defesa do organismo) materno é
transferido ao bebê com mais frequência (se é o DENV1, o DENV2 ou DENV3);
c) como é a dinâmica dessas proteínas nos bebês;
d) qual a frequência de mães com esses anticorpos e até quantos meses de
vida eles permanecem no organismo da criança.
A identificação desse último dado permitirá conhecer a partir de que
idade o bebê se torna suscetível à doença, devendo tomar a vacina da dengue
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quando ela estiver disponível no mercado. No caso do sarampo, por exemplo, a criança perde a imunidade transmitida pela mãe em torno dos nove
meses de vida.
Quadro atual da pesquisa
No dia 30 de março de 2012 começou o recrutamento de gestantes
participantes da pesquisa, algumas delas convidadas a participar ainda no
pré-natal e na maternidade do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), instituição parceira no projeto. Os critérios de seleção
das parturientes foram residir em Recife e ter gravidez de baixo risco.
No total, 400 crianças serão acompanhadas nesse estudo. Duzentas serão examinadas e terão sangue coletado no segundo, no sexto e no décimo
mês de vida. Outras duzentas, no quarto, oitavo e décimo segundo mês.
Na hora do parto, o sangue delas e do cordão umbilical é coletado para ser
analisado.
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O sangue coletado está sendo submetido à análise nos laboratórios do
Departamento de Virologia (Lavite) da Fiocruz PE e no Laboratório de Pesquisa Translacional do Imip. Até o final de maio, mais de 100 parturientes
desta pesquisa tiveram bebês.
Até completarem um ano, sempre que os recém-nascidos tiverem febre,
todos receberão acompanhamento médico da equipe da pesquisa para que
seja investigado se eles têm dengue. Para isso, bastará a mãe entrar em
contato com a equipe. “E mesmo que o bebê tenha sintomas de outra doença, o sangue será coletado para confirmarmos ou descartarmos a possibilidade de ser dengue. Nessa faixa etária, o diagnóstico da dengue é difícil
porque ela se confunde com outras doenças”, explica Cynthia de Souza, do
Departamento de Virologia da Fiocruz-PE.
Participam desta pesquisa, financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), médicos, enfermeiros, estudantes
de medicina e residentes de enfermagem ligadas a essa unidade hospitalar.
Fonte: Fiocruz-PE
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Curso de atualização do manejo clínico da doença
Resultado de uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), está sendo lançado um curso composto por
módulos, totalmente autoinstrutivo, sem tutores, acessado diretamente por
internet. São quatro casos clínicos a serem solucionados pelos participantes.
Em cada um deles, o tempo disponível para a sua resolução é de 15 minutos, em média. O participante poderá se estender de acordo com a necessidade de pesquisa dentro do conteúdo do curso, cuja responsabilidade é da
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS).
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O principal objetivo é fazer com que médicos e enfermeiros da atenção
básica e da urgência e emergência aprendam ou se aperfeiçoem no diagnóstico e tratamento da dengue. A expectativa é de que a capacitação dos
profissionais possibilite uma redução ainda maior dos casos graves e da
mortalidade pela doença.
A plataforma à distância deste curso é compatível com smartphones.
Assim, o profissional de saúde poderá acessar o conteúdo via Ipad ou Iphone. Outra opção é efetuar o download do conteúdo e desenvolver o curso
sem acesso à rede, por computador ou celular. Outra ferramenta disponível
é um aplicativo para o sistema Android que pode ser baixado no celular
para guiar o profissional da saúde quando efetuar a classificação clínica da
doença.
Médicos e enfermeiros podem ainda compartilhar experiências por meio
de redes sociais, como o Facebook, além de participar de enquetes e fórum
de discussão promovidos na plataforma do curso.
Segundo o Ministério da Saúde, as ações das autoridades brasileiras e
da sociedade civil para controlar a dengue no Brasil conseguiram reduzir em
28% o número de casos da doença entre 2010 e 2011. Os registros e óbitos
também têm alcançado significativas quedas ao longo dos anos.
Maiores informações: http://www.unasus.gov.br/dengue. (fonte: Portal Ministério da Saúde - Imprensa/15/06/2012).

PROJETOS E AÇÕES CONTRA O VETOR

DA DISPERSÃO DOS VETORES À TRANSMISSÃO
A transmissão se faz pela picada da fêmea contaminada do mosquito
Aedes aegypti ou Aedes albopictus, pois o macho se alimenta apenas de
seiva de plantas. No Brasil, ocorre na maioria das vezes por Aedes aegypti.
Após um repasto de sangue infectado, o mosquito está apto a transmitir o
vírus, depois de 8 a 12 dias de incubação extrínseca.
A transmissão mecânica também é possível quando o repasto é interrompido e o mosquito, imediatamente, se alimenta num hospedeiro susceptível próximo. Um único mosquito destes em toda a sua vida (45 dias em
média) pode contaminar até 300 pessoas. Não há transmissão por contato
direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia, nem de
fontes de água ou alimento.
Na Ásia e África, alguns macacos silvestres podem contrair dengue e
assim serem usados como vetores; porém, na América do Sul, os macacos
demonstraram baixa viremia, provavelmente insuficiente, e não há estudos
comprovando eles como vetores. O vetor foi descrito cientificamente pela
primeira vez em 1762, quando foi denominado Culex aegypti.
No caso do Aedes aegypti, é originário do Egito (daí sua denominação),
tendo porém se espalhado pelo mundo pelo oeste da África para a Ásia;
os mosquitos chegaram ao Novo Mundo entre o século XV e XVI, advindo
da costa leste da África. Isso porque nesse período houve intenso tráfico
negreiro, o que permitiu aos mosquitos se beneficiarem dos navios para
chegar a outros lugares. Alternativamente, o Aedes aegypti também colonizou Portugal e Espanha antes de chegar às Américas.
Hoje em dia essa locomoção se dá através dos aeroportos, em escala
continental e, em escala local, através de caminhões, carros, ônibus, metrô
e elevadores, dentre outros. Além desse mecanismo de locomoção artificial
que o mosquito faz, ele ainda tem capacidade de vôo bastante expressiva,
podendo atingir, em 24 horas, distâncias de até 8 quilômetros.
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Na maioria dos mosquitos, só a fêmea se alimenta de sangue e pode
colocar de 30 a 50 ovos para expandir sua presença. Para que isso ocorra,
algumas espécies precisam estar próximas ao homem.
São as chamadas espécies anautógenas, nas quais a fêmea necessita
de sangue para colocar seus ovos. Se ela encontra um ambiente propício,
vai ser capaz de colocar seus ovos em até 72 horas, variando de acordo
com a espécie. Assim que esses ovos eclodirem, darão origens a larvas e
depois às pupas, que podem ser machos ou fêmeas.
Os machos ficam, em geral, se alimentando de açúcar ou seiva e as fêmeas, como já foi dito, vai precisar desenvolver sua capacidade de alimentar-se de sangue para colocar seus ovos. A copulação ocorre antes desse
período de amadurecimento para que elas possam encher a espermateca
para, então, desenvolver comportamento antropofílico.
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Foi desvendado para o Aedes aegypti que essa característica antropofílica é mediada através de 131 genes que geram proteínas, tornando-se
possível a atração dos mosquitos pelos seres humanos, o que os habilitarão a nos localizar.
Ao início do século 20, o Aedes aegypti foi responsável pela transmissão
da febre amarela urbana, o que impulsionou a criação de medidas para sua
erradicação, que resultaram na eliminação do mosquito em 1955.
No entanto, a erradicação não cobriu a totalidade do continente americano e o vetor permaneceu em áreas como Venezuela, sul dos Estados
Unidos, Guianas e Suriname, além de toda a extensão insular que engloba
Caribe e Cuba. A hipótese mais provável é de que tenha acontecido a chamada dispersão passiva dos vetores, através de deslocamentos humanos
marítimos ou terrestres. No Brasil, o relaxamento das medidas de controle
após a erradicação do vetor permitiu sua reintrodução no país ao final
da década de 1960. Hoje, o mosquito é encontrado em todos os estados
brasileiros.
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Brasil poderá ter novo bioinseticida contra dengue
A data não está estabelecida para o lançamento, com previsão ainda este
ano, de um importante aliado para combater a dengue. Um bioinseticida desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e fabricado por uma indústria farmacêutica promete ser divisor de águas na luta contra o Aedes aegypti.
O bioinseticida é resultado de quase dez anos de pesquisas coordenadas
pela engenheira bioquímica e bióloga Elizabeth Sanches, que trabalha na
Farmanguinhos, unidade da Fiocruz responsável pela produção de medicamentos. Criado a partir do Bacillus thuringiensis e do Bacillus sphaericus, ele
será produzido na forma de comprimidos, para dissolução em caixas d’água,
ou em apresentações maiores para utilização em açudes e reservatórios.
“No caso da dengue domiciliar, é recomendável a utilização do comprimido
hidrossolúvel. O produto tem duas ações concomitantes: paralisa os músculos
da boca e do intestino da larva e causa infecção generalizada nela”.
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A pesquisadora garante que o bioinseticida não apresenta qualquer risco para o meio ambiente. “Nós fizemos todos os testes referentes a impacto ambiental e toxicologia da formulação em animais de sangue quente,
inclusive. Temos a segurança dos produtos que desenvolvemos, justamente
por serem aplicados em ambientes domiciliares. A Farmanguinhos concluiu
o treinamento dos funcionários da empresa BR3, vencedora da licitação e
que poderá iniciar a produção dentro de alguns meses, segundo Elizabeth.
“Penso que no meio do ano que vem nós já tenhamos produtos dessa parceria tecnológica”.
Além do produto contra a dengue, a Farmanguinhos licenciou mais dois
bioinseticidas: contra a malária e contra a elefantíase. A pesquisadora disse
que produtos com ações semelhantes já são utilizados em outros países,
como a China, mas não podem ser simplesmente importados para aplicação no Brasil: “O produto tem que ser desenvolvido com especificidade
para o local de aplicação. Justamente para podermos ajustar a formulação
para aquele ambiente”
Fonte: Agência Brasil, 17/12/2011
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Resistência a inseticida pode ser revertida
Um dos principais problemas enfrentados pelos programas de controle
de vetores de doenças é a resistência que os insetos adquirem após um período longo de exposição a inseticidas. O monitoramento desse problema
é um dos fatores decisivos para o sucesso das ações que visam à redução
populacional de espécies de mosquitos, como o Aedes aegypti.
Estudo realizado na Fiocruz-PE mostrou que é possível reverter a resistência desta espécie ao temefós, produto utilizado para o seu controle em
todo o país, mas não de forma imediata. Durante dois anos, a equipe do
Departamento de Entomologia da instituição simulou, em laboratório, três
possíveis situações de campo.
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Objetivo é reduzir a frequência de gens
No primeiro cenário, o mais próximo do que realmente acontece nos
programas governamentais, a pressão de seleção ao inseticida foi tirada, ou
seja, o uso do inseticida foi suspenso durante gerações sucessivas de uma
linhagem com alta resistência ao temefós.
Os resultados mostraram que a razão de resistência (RR) à substância
caiu de 125 para 8,7 vezes, após nove gerações. O processo de reversão da
resistência se deu de forma incompleta, e levaria, proporcionalmente, mais
algumas gerações para ocorrer.
De acordo com critérios preestabelecidos, a resistência pode ser classificada como: baixa (menor do que 5), moderada (maior do que 5 e menor do
que 10) e alta (acima de 10).
“É importante chamar atenção que o programa oficial de controle do
vetor recomenda, para o manejo da resistência, a interrupção do uso do
temefós em populações com RR acima de 3. Deve-se garantir a rotatividade
com produtos inseticidas, com mecanismo de ação diferente da ação do
temefós, como por exemplo, o biolarvicida Bacillus thuringiensis israelensis,
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com intuito de impedir o estabelecimento/propagação da resistência e, ao
mesmo tempo, não inviabilizar, de forma permanente, o uso do temefós
para controle de Aedes aegypti”, afirmou Alice Varjal, bióloga e coordenadora do estudo.
Na segunda situação, a linhagem altamente resistente ao temefós foi
cruzada com um grupo apresentando baixo nível de resistência. As análises
realizadas com as larvas sobreviventes ao contato com o inseticida mostraram que, após nove sucessivas gerações, a queda na razão resistência foi
bem mais significativa, passando de 125 para 3 (de alta para baixa). “O
processo de regressão da resistência ocorreu de forma mais rápida porque,
na população com baixo nível de resistência, existia uma quantidade desconhecida de mosquitos susceptíveis que conseguiram sobreviver à dose do
inseticida, favorecendo uma mistura maior entre os resistentes e os susceptíveis”, explicou Alice.
No terceiro e último cenário, mosquitos da linhagem altamente resistente
foram cruzados com os de laboratório, completamente suscetíveis ao temefós. Os testes com as larvas mostraram a recuperação total da suscetibilidade
ao produto, após apenas três gerações. “Em campo, se não há certeza de
que haja populações suscetíveis ao larvicida, há a possibilidade de liberar no
ambiente machos suscetíveis para que eles copulem com fêmeas resistentes
e gerem descendentes/mosquitos com menor resistência ao temefós. Este
procedimento não traria riscos epidemiológicos pois os mosquitos machos
não estão envolvidos com a transmissão da a dengue”, comenta Alice.
O objetivo do estudo é aumentar a quantidade de mosquitos susceptíveis e reduzir a frequência dos genes que estão induzindo à resistência.
O tempo para desenvolver um nível de resistência tão alta pode variar em
função de diferentes fatores relacionados ao mosquito (genéticos, bioecológicos e populacionais) e à sistemática de uso do inseticida em campo, sobretudo a área de cobertura e a frequência de aplicação. Atributos
reprodutivos, como a fecundidade e a fertilidade dos mosquitos, podem ser
reduzidos por conta da resistência.
Fonte: Fiocruz-PE
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MOSQUITO DOMÉSTICO QUE VIVE PERTO DOS HOMENS
O Aedes aegypti é atraído por altos índices de temperatura e umidade.
Por isso, o clima das cidades litorâneas é favorável à sua proliferação. Por
isso, também, a infestação pelo mosquito é sempre mais intensa no verão.
Para evitar esta situação é preciso desenvolver medidas permanentes para
o controle do mosquito, durante todo o ano, a partir de ações preventivas
que objetivem a eliminação de focos do vetor. O Aedes aegypti tem rejeição
à claridade e é atraído pelo calor, por isso teria preferência por tecidos escuros. No entanto, ele é capaz de picar uma pessoa mesmo que ela esteja
protegida por roupas. O importante é eliminar os criadouros do mosquito,
para que ele não circule.
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Como se dá a convivência entre Aedes aegypti e Culex? Não há disputa
significativa porque os dois mosquitos alimentam-se de sangue e açúcar,
disponíveis em abundância no ambiente urbano. Além disso, enquanto o
Aedes aegypti é um inseto diurno que se reproduz em água limpa, mosquitos do gênero Culex preferem criadouros com alta concentração de matéria
orgânica em decomposição e têm atividade estritamente noturna.
O Aedes aegypti não desenvolveu novos hábitos. É um mosquito doméstico, vive dentro de casa e perto do homem. Tem hábitos diurnos e
alimenta-se de sangue humano, sobretudo ao amanhecer e ao entardecer.
A reprodução acontece em água limpa e parada, a partir da postura
de ovos pelas fêmeas. Os ovos são colocados em água limpa e parada,
distribuídos por diversos criadouros – estratégia que garante a dispersão da
espécie. Se a fêmea estiver infectada pelo vírus da dengue quando realizar
a postura de ovos, há a possibilidade de as larvas já nascerem com o vírus
(a chamada transmissão vertical). A espécie Aedes aegypti é a mais importante na transmissão da dengue, e também pode ser transmissor da febre
amarela urbana; o Aedes albopictus é o vetor de manutenção da dengue na
Ásia, mas até o momento não foi associado à transmissão da dengue nas
Américas. Já o Haemagogus é o vetor da febre amarela silvestre.
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O mosquito passa por 4 estágios larvários até atingir a fase de pupa,
antes de alcançar o estado adulto.
Características biológicas
Cabe ressaltar algumas das características biológicas do Aedes aegypti:
• É um mosquito doméstico.
• Vive dentro ou ao redor de domicílios ou de outros locais frequentados por
pessoas, como estabelecimentos comerciais e escolas.
• Dentro do ambiente doméstico, os mosquitos adultos são encontrados com
frequência em lugares como atrás de cortinas, em nichos de estantes e embaixo de mesas e cadeiras.
• Está sempre perto do homem e não se aventura às matas, por exemplo.
• Tem hábitos preferencialmente diurnos e alimenta-se de sangue humano,
sobretudo ao amanhecer e ao entardecer.
• Mas, como é oportunista, pode picar à noite.
• Utiliza diversos tipos de criadouros, cuja água independe da chuva.
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• O aumento da temperatura e da umidade aumenta seu tempo de vida, sua
reprodutibilidade e diminui o tempo necessário para se tornarem vetores
infectantes.
• Somente as fêmeas realizam a hematofagia para maturar os ovos (pode
chegar a 1.500 durante a vida).
• Vive por aproximadamente 45 dias. Uma vez infectada pelo vírus da dengue, assim permanecerá até morrer.
• Transmissão vertical rara.
• Raio de vôo: grandes aglomerados urbanos (favelas) entre 40 e 50 metros.
Menor aglomeração (bairros classe média e alta) com média de 100 metros.
Em regiões sem barreiras físicas até 800 metros.
• O tornozelo é o local preferido para as picadas; o uso de meias e roupas de
cores escuras atrai os insetos. Dessa forma, recomenda-se o uso de meias
claras para minorar as chances de indivíduo ser picado pelo mosquito.
• As larvas do mosquito têm fotofobia: ao iluminar o recipiente com luz, elas
se acumulam nos cantos mais escuros.
• Do ovo à forma adulta, o ciclo de vida do Aedes aegypti varia de acordo
com condições climáticas, a disponibilidade de alimentos e a quantidade de
larvas existentes no mesmo criadouro.
• Este processo geralmente leva um período de oito a doze dias.
OVOS COM GRANDE RESISTÊNCIA À DESSECAÇÃO
São mosquitos de vôo silencioso, que não incomodam e cuja presença
é raramente notada pelos habitantes da casa. A atividade é maior nas duas
ou três horas que se seguem ao nascer do sol e durante algumas horas antes
do escurecer.
No interior das casas, ou nos dias nublados, podem alimentar-se durante
todo o dia. Como ocorre com os mosquitos em geral, somente a fêmea é
hematófaga. É assustadiça e interrompe o repasto ao menor movimento do
indivíduo picado, apenas para reiniciá-lo na mesma ou em outra vítima alguns
momentos depois. Por este motivo pica em rápida sucessão várias pessoas da
mesma família, sendo frequentes os surtos domésticos da doença.
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A interrupção do repasto numa pessoa virêmica e o seu imediato reinício num indivíduo não infectado pode acarretar a transmissão mecânica
do vírus, sem necessidade de replicação viral no mosquito. Normalmente,
entretanto, ocorre esta replicação, e o mosquito se torna infectante para o
resto da sua vida, que dura mais ou menos 1 a 4 semanas.
O tempo necessário para que o mosquito se torne infectante após a
picada, varia conforme a temperatura ambiente em 1 a 2 semanas (período
de incubação extrínseco). Todas estas características explicam porque o Aedes aegypti é um vetor tão eficiente.
Conquanto a transmissão vertical (transovariana) do vírus tenha sido
demonstrada no Aedes aegypti, o seu significado para a manutenção das
endemias é desconhecido. O mosquito é muito prolífico e, em áreas endêmicas, até uma em cada 20 casas (5%) pode albergar um ou mais mosquitos infectados.
Estima-se que a transmissão de dengue possa ocorrer sempre que mais
de 1% das casas alberguem criadouros aquáticos. Os casos tendem a aglomerar-se em domicílios próximos em decorrência da limitada autonomia de
vôo do mosquito (mais ou menos 800 m).
O mosquito pode, no entanto, disseminar-se passivamente por grandes distâncias sob a forma de ovos em recipientes transportados (p. ex., pneumáticos
usados) ou sob a forma alada no interior de aviões, navios, trens e carros.
A transmissão se mantém durante todo o ano em países tropicais; mas
ela se intensifica na estação chuvosa porque a elevada umidade aumenta o
tempo de vida dos mosquitos, e a maior temperatura acelera o período de
incubação extrínseco.
Os ovos do Aedes aegypti possuem grande resistência à dessecação,
podendo permanecer fora da água por até um ano. Já os ovos de Culex
murcham assim que são retirados da água.
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“MOSQUITO TRANSGÊNICO”, A NOVA ARMA CONTRA A DENGUE
Na Bahia, Ministério da Saúde inaugura fábrica que irá produzir em larga
escala vetor estéril, uma iniciativa inédita no mundo para o controle da doença.
No dia 7 de julho de 2012, com a presença do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, foi inaugurada uma unidade produtora de reprodução de
uma variedade de mosquito de dengue estéril. Ela funcionará em Juazeiro,
que faz divisa com a cidade de Petrolina (Pernambuco), na sede da empresa
pública Moscamed, especializada na produção de insetos transgênicos para
controle biológico de pragas.
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Com 720 m2 de área, a fábrica vai confeccionar em larga escala o macho
do Aedes Aegypt geneticamente modificado. A produção deste “mosquito
transgênico” será supervisionada pelo Ministério da Saúde. O governo federal pretende utilizar esta tecnologia inovadora, criada no Brasil, como opção
de controle da dengue. Segundo o ministro, “esta é uma alternativa efetiva
de controle da principal epidemia urbana do país. Esse tipo de tecnologia
agrupada a outras será útil para melhorar o diagnóstico e o tratamento da
dengue. É preciso apostar em novidades”.
Esta unidade fabril é um braço da empresa pública Moscamed, biofábrica criada em 2005 e subsidiada pelo Ministério da Agricultura e pelo governo do estado da Bahia, especializada na produção de insetos transgênicos
para controle biológico de pragas. Sua capacidade máxima de produção é 4
milhões de machos do Aedes Aegypt estéreis por semana.
PLANOS DE AÇÃO
O “mosquito transgênico” será liberado no ambiente em quantidade
duas vezes maior do que os mosquitos não-estéreis, com objetivo de atrair
as fêmeas para cópula. Porém sua prole não será capaz de atingir a fase
adulta, o que deve reduzir a população de Aedes a tal nível que controle a
transmissão da dengue.

PROJETOS E AÇÕES CONTRA O VETOR

O plano inicial prevê uma
liberação dos insetos no município baiano de Jacobina
(330 km da capital Salvador),
com 79 mil habitantes, que
apresentou 1.647 casos de
dengue e dois óbitos pela
doença só neste primeiro semestre de 2012. Ainda não
Produção de mosquito transgênico em criadouro especial
(Fonte: Ministério da Saúde).
está informada oficialmente a
quantidade de mosquito a ser liberada, mas a intenção é que seja a maior
já feita no mundo.
Já houve um projeto piloto, realizado entre 2011 e 2012, com resultados positivos, segundo o ministério. Aconteceu em dois bairros de Juazeiro (Mandacaru e Itaberaba), ambos com cerca de 3 mil habitantes, e alto
índice de proliferação do mosquito. Com o emprego desta técnica, houve
redução de 90% população do mosquito em seis meses. Com a experiência
em Jacobina, uma cidade de médio porte, será possível mensurar a redução
da doença na população e verificar a melhor maneira de adaptar o mosquito ao ambiente, como transporte e logística adequados. Inicialmente,
será transportada a pupa (fase do inseto) em containers, e não o mosquito
adulto, pois acredita-se que este morreria após algumas horas de viagem.
A partir destes resultados, o governo poderá expandir a estratégia para
todo o país. A previsão é que, dentro de alguns anos, esse modus operandi
será incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) como um dos mecanismos de combate à doença. Os estudos para mensurar o impacto em termos
de redução da dengue levam pelo menos 5 anos, de acordo com o National
Institute of Health (órgão equivalente ao Ministério da Saúde americano).
Para que a tecnologia seja incorporada ao SUS e reproduzida comercialmente por empresas privadas, deve ter a aprovação da Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança (CTNBio), do Ministério da Saúde, da Anvisa, do
Ibama e do Ministério da Agricultura.
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O INÍCIO
O ministério tem acompanhado a pesquisa com o Aedes Aegypt transgênico desde o seu começo, em 2010,com a adaptação do mosquito em
laboratório da Universidade de São Paulo (USP).
Conhecido como PAT (Projeto Aedes Transgênico), o estudo foi desenvolvido em parceria com a empresa britânica Oxitec, que participou da primeira linhagem do inseto transgênico. Em 2011, a Moscamed entrou na
parceria e deu um salto quantitativo na produção, com 550 mil mosquitos.
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Esta empresa foi criada em 2005, ganhando notoriedade depois de um
case bem sucedido de controle biológico no Brasil da chamada “mosca-domediterrâneo”. Esta praga, conhecida como “bicho da goiaba”, também
presente em outras frutas, inviabilizam a comercialização delas, causando
prejuízos da ordem de US$ 120 milhões por ano para a fruticultura brasileira e mais de US$ 2 bilhões para a fruticultura mundial.
Utilizando a “Técnica do Inseto Estéril”, a empresa conseguiu reduzir
a população deste bicho a níveis abaixo do dano econômico, e ampliou o
acesso do Brasil ao mercado internacional de frutas, principalmente para
os Estados Unidos, Japão e União Europeia. A Moscamed foi escolhida
pela Agência Internacional de
Energia Atômica (AIEA) para
ser a primeira biofábrica do
mundo a utilizar a tecnologia
de raios-x para a esterilização
de insetos. É reconhecida pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) como entidade
de pesquisa.
Ainda não se sabe a quantidade de mosquitos a ser liberada no plano inicial
de lançamento do projeto (Fonte: Ministério da Saúde).

Fonte: Ministério da Saúde
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SMCP - Sistema completa dois anos
Em 11 de junho de 2010, foi lançado o Sistema de Monitoramento e
Controle Populacional do Aedes aegypti (SMCP-Aedes),* com objetivo de
reduzir a população do mosquito transmissor do vírus da dengue nos locais
onde ele se reproduz, e com o cuidado de não usar produtos químicos
prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Criado por uma parceria entre o
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e a Fundação Oswaldo Cruz
PE, por meio de seu Programa de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde
Pública (PDTSP), e de colaborações com universidades públicas e secretariais
de Saúde, o sistema pode ser aplicado em serviços municipais de saúde.
A metodologia propõe novos instrumentos para a Vigilância em Saúde ao
utilizar estratégias que se fundamentam em aspectos específicos da biologia
do Aedes aegypti e de suas interações com as pessoas e o ambiente nos ecossistemas urbanos. Este sistema propõe intervenções de controle planejadas e
intensificadas onde e quando indicado pela vigilância entomológica. Segundo os pesquisadores, o SMCP-Aedes teve alta sensibilidade e geração ágil
de informações de grande utilidade à vigilância epidemiológica/entomológica em dengue comprovadas durante projeto piloto, testado em escala nos
municípios pernambucanos de Ipojuca (litoral) e Santa Cruz do Capibaribe
(interior) e no arquipélago de Fernando de Noronha.
Como funciona
O sistema utiliza tecnologias da informação espacial baseadas no uso
da internet e de softwares livres para coletar, armazenar, analisar e disseminar informações sobre a distribuição espaço-temporal da população do
mosquito. Esta atividade é feita a partir de amostras (de ovos do mosquito)
coletadas continuamente com armadilhas conhecidas como ovitrampas.
É um pequeno balde preto de plástico, que pode ser elaborado a partir
de garrafas pet e que custa menos de R$ 1,00. No SMCP-Aedes, existem dois
tipos de ovitrampas: as sentinelas e as de eliminação dos ovos no ambiente.
A primeira contém duas palhetas e larvicida biológico, que estimulam fêmeas a
*O SMCP-Aedes e seus manuais poderão ser acessados gratuitamente nos sites: www.inpe.br e www.cpqam.fiocruz.br.
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colocar os ovos na armadilha. É
utilizada na vigilância dos pontos de infestação. São instaladas nas residências, unidades
de saúde e escolas, por exemplo. A localização de cada uma
é registrada com um aparelho
de GPS. A cada mês, as palhetas
são substituídas pelos agentes
Um dos modelos de ovitrampa (Fonte: Fiocruz-PE).
de endemias dos municípios. Os
dados resultantes da leitura são enviados diretamente para um banco de dados on line, instalado na Fiocruz-PE. O número de ovos é associado a cada
ponto registrado com o GPS e, a partir dessa informação, são elaborados
mapas com as áreas com maior e menor densidade de ovos do mosquito.
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Já a segunda versão da ovitrampa é instalada nas áreas consideradas
críticas. Ao invés de palhetas, utilizam-se tecido em algodão e larvicida,
que servem para retirar/eliminar ovos do ambiente. A cada dois meses
esse material é trocado e o tecido incinerado. Depois os resultados seguem o mesmo roteiro de controle coordenado pelo Fiocruz-PE.
O projeto piloto começou a ser desenvolvido a partir de março de
2008, dentro da rotina do serviço de saúde em Santa Cruz do Capibaribe,
e de Ipojuca. O primeiro município fica localizado a 181 km de Recife,
mais 88 mil habitantes, o segundo, fica a 50 km de Recife, mais de 22 mil
habitantes, onde está localizado o complexo industrial portuário de Suape. Foram instaladas mais de 10 mil ovitrampas nestes lugares.
Em Santa Cruz do Capibaribe, entre março de 2008 a outubro de 2011,
houve redução de 92,8% dos ovos de mosquitos, com a eliminação de mais
de 7,5 milhões através das ovitrampas. Já em Ipojuca, houve a redução de
89%, com a eliminação de 1,1 milhões de ovos de mosquitos por meio do
uso de ovitrampas. Ainda não estão disponíveis os resultados no arquipélago
de Fernando de Noronha-PE.
Fonte: Fiocruz-PE
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CONTROLAR A DENGUE É UM DESAFIO PERMANENTE
A rápida expansão da infestação do vetor da dengue por todo o território brasileiro, a partir da segunda metade dos anos 1980 (Gráfico 4), revelou
que as estratégias de controle adotadas eram ineficazes.
E criou condições epidemiológicas para o aparecimento de epidemias
da dengue, além do fato de que, no presente, o agente circula em mais de
70% do território nacional49 (2006).
Incidência de dengue e municípios infestados
com Aedes aegypti, Brasil - 1986-2008*
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Em 1996, elaborou-se um projeto que incluía esforços em várias frentes
com objetivo de busca da erradicação do vetor.
Associado a ações específicas de combate ao mosquito, o projeto incluía
intervenções em políticas urbanas essenciais que levassem a retirar a sustentabilidade para o estabelecimento, a reprodução e a expansão do vetor.
Além do combate químico ao Aedes aegypti, foram planejadas estratégias e metas nas áreas de saneamento ambiental, educação, informação e
ampla mobilização social. Buscava-se um projeto tecnicamente sólido, capaz de incluir amplo suporte social, que exigia ações coordenadas de várias
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esferas de governo e forte articulação com a sociedade civil. Entendia-se
que sua execução traria impacto positivo sobre a ocorrência de outros problemas de saúde relacionados com as condições ambientais urbanas, tais
como mortalidade infantil, diarreia, leptospirose, hepatite A, cólera e que,
por sua vez, contribuiria substantivamente para a melhoria da qualidade de
vida em nossos centros urbanos.23
Entretanto, entraves políticos, administrativos e financeiros impossibilitaram a sua execução, e, assim, não foi possível verificar se essa proposta
traria os benefícios esperados.
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Em seu lugar, um segundo projeto (Plano Ajustado de Erradicação do
Aedes aegypti – PEAa) foi implementado, que não incluía os mesmos princípios do anterior, tais como cobertura universal em cada espaço territorial,
sincronicidade e simultaneidade de ações, além de não dispor de recursos
para realizar dois dos três componentes fundamentais (saneamento, educação e mobilização social) do projeto anterior, ficando reduzido ao combate
direto ao vetor.
Assim, durante o período 1997-2001, a execução PEAa consistiu quase
que exclusivamente de combate vetorial químico, ocasionando a continuidade da expansão da área habitada pelo vetor, na manutenção de elevados
níveis de infestação domiciliar, especialmente nos maiores e mais complexos
centros urbanos.
Diante desse cenário, em 2002, o Ministério da Saúde do Brasil passou
a dar ênfase a uma estratégia mais eficiente de controle.
Estabeleceu a meta de redução dos índices de infestação dos domicílios para
níveis inferiores a 1%, aumentou os recursos financeiros do programa e descentralizou suas ações para os municípios, mediante repasse “fundo-a-fundo”.
Apesar de tais esforços, as epidemias de dengue continuaram se sucedendo; o DENV3, introduzido em 2001, em menos de três anos se disseminou
para municípios de 25 das 26 unidades federadas do país.
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No primeiro semestre de 2008, a epidemia que acometeu o estado do
Rio de Janeiro provocou pânico, insegurança e desavenças político-institucionais, com repercussões nacionais e internacionais, particularmente em
razão da gravidade com que a doença atingiu a população infantil.53, 54
As ações para eliminação dos vetores têm sido direcionadas na eliminação das larvas dos criadouros existentes (larvicidas), na redução de criadouros potenciais que servem para a oviposição das fêmeas do mosquito e,
de forma complementar, no uso de inseticidas com propósito de reduzir as
formas aladas do vetor ao se detectar, em cada espaço, risco de elevação da
transmissão do vírus da dengue.55, 56
Atividades de mobilização da população também são desenvolvidas
mediante utilização da grande mídia e múltiplas técnicas pedagógicas de
repasse de informações e ações coletivas, tais como:

• Mutirões
• Dia D
• Semanas de prevenção da dengue
• Folheto de orientação ao público
• Cartazes etc.
Todas estas ações têm por objetivo elevar a consciência dos indivíduos
para a necessidade de manter o ambiente domiciliar e peridomiciliar livres
de criadouros potenciais do vetor.

Modelo de outdoor - campanha 2012 (Fonte: Ministério da Saúde).
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Contudo, os estudos recentes revelam que estas iniciativas têm sido
capazes de elevar o nível de informações sobre a forma de transmissão da
doença, mas, geralmente, não modificam permanentemente os hábitos e
as práticas dos indivíduos para manter o ambiente livre dos criadouros.57 O
que se tem constatado: os programas antivetoriais, mesmo quando desenvolvidos de acordo com os preconizados pelos documentos técnicos científicos emanados da OMS e outros organismos nacionais e internacionais,
não estão alcançando os efeitos esperados. E que os princípios técnicos e
científicos que norteiam esses manuais não apresentaram grandes avanços
quando comparados àqueles que orientavam as campanhas de combate ao
Aedes aegypti da primeira metade do século XX, que tiveram como objetivo
erradicar a febre amarela urbana.
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Tem sido observado que, após a introdução de um dado sorotipo do vírus
da dengue em um determinado local, segue-se uma explosão epidêmica com
altas taxas de incidência e grande número de casos. Caso fosse possível fazer
previsões razoáveis sobre as condições que afetam o desencadeamento desse
processo, talvez estratégias mais efetivas de prevenção pudessem vir a ser
elaboradas e implementadas.
Entretanto, apesar das tentativas feitas para desenvolver modelos para
previsão da ocorrência de epidemias da dengue, ainda não existem elementos que permitam um prognóstico seguro de curto prazo. A complexidade da
dinâmica de uma infecção que envolve quatro sorotipos, as peculiaridades da
resposta imune-humana, a elevada competência vetorial do Aedes aegypti
e as características ambientais dos centros urbanos modernos demandam
avanços no atual nível de conhecimento que permitam predições baseadas
em evidências científicas.
Esforços têm sido feitos, utilizando-se de recursos derivados da análise
de sistemas complexos, incluindo a possibilidade de capturar uma série de
elementos que varia dinamicamente em um cenário tão complexo como
um centro urbano. Porém, apesar dos esforços e das tentativas feitas até o
momento, os modelos ainda apresentam limitações.58
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Em busca da vacina tetravalente contra a dengue
O Instituto Butantan prepara fase inicial de ensaio clínico, que vai
acompanhar voluntários durante 5 anos após a vacinação. Até o momento, não existe nenhuma vacina contra a doença registrada e liberada para
uso, embora estudos em seres humanos e em animais estejam em desenvolvimento. Em entrevista exclusiva ao livro “Dengue no Brasil – Doença
Urbana”, o Dr. Alexander R. Precioso, Diretor da Divisão de Ensaios Clínicos e Farmacovigilância deste instituto, comenta os principais passos para
a criação da vacina tetravalente. Desde 1999, ele atua em ensaios clínicos
no Butantan como pesquisador do Departamento de Pediatria da FMUSP.
Primeiros passos
Desde 2006, este órgão, ligado à Secretaria de Estado da Saúde em
São Paulo, desenvolve estudos associados para a produção de vacina da
dengue. Atualmente está em curso o projeto para a criação de uma vacina
tetravalente. Ele surgiu a partir de uma parceira técnico-científica entre o
Butantan e os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos (NIH).
“Com base na identificação de sorotipos virais atenuados para os
quatro tipos de vírus da dengue por pesquisadores americanos, foi
estabelecido esta parceria visando à produção dessa vacina no Brasil”,
comenta Dr. Alexander. Em breve, o projeto estará na fase inicial de
ensaio clinico (Ensaios de Fase I), com a participação de três centros de
pesquisas clínicas: Hospital das Clínicas (HC – FMUSP), do Instituto da
Criança (HC – FMUSP), e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP.
A aprovação do protocolo do estudo pelos comitês de éticas das instituições participantes e pela ANVISA está nos trâmites finais. Após a aprovação,
começará o processo de recrutamento de voluntários a partir do segundo
semestre de 2012. Os centros de pesquisa clínica serão os responsáveis pelo
processo de recrutamento e acompanhamento de 300 voluntários, entre 18
e 50 anos.
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Fases de pesquisa e produção, e um alerta
Os 300 voluntários serão acompanhados por um período total de cinco
anos. No primeiro ano, ocorrerá a vacinação, avaliação da ocorrência de
eventos adversos e da resposta imunológica desenvolvida pelos participantes. Nos anos seguintes, será monitorada, anualmente, a resposta imunológica desenvolvida pelos voluntários e a ocorrência de dengue entre os mesmos. Em geral, estes procedimentos são usuais em muitos ensaios clínicos.
Antes de qualquer vacina ser registrada e liberada para o uso da população, ela deve ser analisada em diversos momentos, que são representados
pelos ensaios clínicos de Fase I, II e III. Durante estas fases, os parâmetros de
segurança, de imunologia e de eficácia são registrados e analisados.
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Segundo Dr. Alexander, “caberá ao Instituto Butantan realizar e coordenar todas estas ações programadas. Após o registro da vacina, iniciaremos
os estudos de Fase IV, com objetivo de monitorar o seu uso em escala populacional, ou seja, em um ambiente de utilização rotineira. Nestes estudos
continuamos colhendo informações de segurança e efetividade da vacina”.
A produção será feita no Instituto Butantan, inicialmente com os 4 componentes monovalentes da vacina (um componente monovalente para cada
um dos 4 tipos de vírus vacinais); posteriormente será produzida a formulação tetravalente final. Ela estará disponibilizada ao Ministério da Saúde para
ser incorporada ao Programa Nacional de Imunização.
Dr. Alexander destaca que o combate tem que ser permanente, independentemente se as notificações de casos estejam aumentando ou diminuindo, e com todo rigor pelo território nacional. “Não devemos relaxar
quando vemos um ano no qual ocorrerão poucos casos de dengue porque
estes dados, bem como os tipos de vírus da dengue circulantes, variam de
ano a ano. É importante que a população e as autoridades estejam alertas
para o fato de que a vacina da dengue não vai acabar com essa doença em
nenhum país do mundo, independentemente da vacina que for liberada. A
vacinação deve ser entendida como mais um instrumento a ser utilizado no
combate à dengue”, finaliza o pesquisador.
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Detectar o comportamento de mosquitos
Este é o principal objetivo de um novo método desenvolvido pelo Instituto
Butantan, que pode aprimorar a vigilância epidemiológica e o controle de
vetores, prevenindo moléstias por regiões.
Trata-se de um modelo de baixo custo para a execução da correta diagnose, baseado na amostragem da asa dos insetos e, com isso, repassar o
conhecimento às vigilâncias epidemiológicas do estado e do país.
Este modelo poderá melhorar a capacitação de profissionais para ampliar a prevenção de doenças, como a dengue e a malária, segundo pesquisadores do Laboratório de Parasitologia do Butantan, que desenvolveram
esta ideia.
O método se utiliza da morfologia da asa de cada inseto, apresentando
a diferença entre eles e verificando se realmente são daquela região, além
de determinar quais espécies são vetoras, como o Aedes aegypti, transmissor da dengue. Os primeiros resultados mostraram que este mosquito é
um inseto regionalizado, mas que pode aumentar sua área de circulação se
estiver em busca de alimento e água parada para sua proliferação.
O Aedes aegypti não voa mais do que 200 metros do local em que nasceu. Se ele é encontrado há mais de 200 metros de um local onde existe o
criadouro, isto pode significar que há um criadouro desconhecido naquela região. Este fato deve ser notificado para o órgão de vigilância epidemiológica.
“A implementação deste método será importante para o diagnóstico
correto em cada região, facilitando o controle das doenças e sua adequada
ação de vigilância”, relata Lincoln Suesdek, pesquisador científico do Laboratório de Parasitologia do Butantan.
O próximo passo da pesquisa vai estudar e criar um modelo de prevenção unificado entre os insetos.
(Fonte: Assessoria de Imprensa do Instituto Butantan).
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O VÍRUS DA DENGUE

Dos fatores relacionados ao hospedeiro e os
de riscos na evolução para formas graves da
doença, o vírus da dengue possui uma
complexa rede de manifestações clínicas
específicas que exige atenção redobrada e
uma investigação detalhada.

A vírus RNA, cadeia única, polaridade positiva, da família Flaviviridae,

dengue é causada pelo vírus da dengue (DENV), um pequeno

gênero flavivírus, da qual fazem parte ainda o vírus da febre amarela, o
vírus da febre do Oeste do Nilo e o vírus da encefalite japonesa.1
É classificado segundo seu complexo antigênico em 4 diferentes sorotipos (DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4).
O vírus pode ser inativado pela exposição à temperatura de 50ºC,
sendo sensível também à radiação ultravioleta e à presença de enzimas
como a tripsina e a lipase pancreática.2

A nomenclatura adotada para as proteínas dos flavivírus em geral,
proposta por Rice e colaboradores, faz a divisão entre estruturais e nãoestruturais.
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PROTEÍNAS ESTRUTURAIS
O vírus maduro contém 3 proteínas estruturais.3 A superfície viral é composta principalmente pela glicoproteína E, a maior das proteínas estruturais
com aproximadamente 54 kDa, responsável pela etapa crítica para o processo de infecção que é a ligação do vírus com as células. A glicoproteína E é
também o principal alvo dos anticorpos neutralizantes. De fato, a ligação do
vírus com a superfície celular pode ser facilitada pela presença de receptores
de imunoglobulinas específicas para glicoproteína E ou para um fragmento
proteolítico de uma proteína precursora prM.4
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Esta proteína de 18 a 19 kDa tem inicialmente a função de evitar que a
proteína E exerça a atividade fusogência no momento da exocitose, o que
poderia impedir o processo.5 Posteriormente, na formação do vírus maduro,
é clivada por uma protease para formar a proteína M com 8,5 kDa, também
presente na superfície do vírus.
Este processo parece acontecer antes da liberação das novas partículas
virais, uma vez que a quantidade de prM no meio extracelular é muito
pequena.6 Embora a verdadeira ação da proteína M não seja totalmente
conhecida, ela parece auxiliar a proteína E no processo final de montagem
da partícula viral, aumentando muito o potencial de infectividade.
Outra proteína estrutural presente no vírus da dengue é a proteína do
capsídeo viral. É a primeira proteína a ser sintetizada durante a tradução,
tendo um peso molecular de aproximadamente 13 kDa. Ela contém um alto
teor de aminoácidos básicos, como a arginina e a lisina, o que favorece o
contato com o RNA viral.3,7
Embora apresente similaridades com outras proteínas presentes no flavivírus, parece ser menos conservada do que as demais proteínas estruturais. Os genes que codificam as proteínas estruturais estão localizados na
extremidade 5´ e, ao todo, representam pouco mais do que ¼ da região do
RNA que é traduzida.8,9 A camada lipídica que forma o envelope tem sua
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origem na composição lipídica da superfície celular do hospedeiro.10 Como
o capsídeo que envolve o RNA é uma camada tênue que não protege contra
a passagem de RNAses, a camada lipídica parece ter como função também
a proteção do código genético viral (figura 1).
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Fig. 1. Liberação de dengue-2 viriões a partir de células infectadas (esquerda) e representação esquemática de
viriões maduros (direita). E, a proteína do envelope, M, associada à membrana, C, proteína do núcleo.

PROTEÍNAS NÃO-ESTRUTURAIS
Posicionadas a partir da extremidade 3’ da região codificadora de proteínas, aonde se localizam os genes das proteínas estruturais, a partir da
glicoproteína E, encontram-se os genes responsáveis pelas 7 proteínas nãoestruturais do DENV: NS1, NS2a, NS2b, NS3, NS4a, NS4b, NS5 (figura 2).
2,325 nuc

7,848 nuc

Genes
Estruturais

Cap–96nuc_AUG-

Os genes não-estruturais

-UAG- 454 nuc-3

Processamento
Proteolítico Cotranslational
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Fig. 2. DENV: Regiões do RNA codificadoras de proteína e estrutura do genoma. Triângulos em branco indicam possíveis
sítios de clivagem por enzima signalase. Triângulos preenchidos indicam possíveis sítios de clivagem por proteases, que
agem após 2 aminoácidos básicos. O losango em branco indica sítio de clivagem de protease desconhecida.
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A proteína não-estrutural 1 (NS1) ganhou enorme importância após a
disponibilização do exame laboratorial para sua detecção como ferramenta
para diagnóstico precoce, uma vez que ela é secretada para o meio extracelular nos primeiros dias da infecção e já pode ser identificada no momento
de início dos sintomas. Esta proteína tem cerca de 48 kDa6 e representa
uma subunidade do complexo de replicação. Embora o verdadeiro papel
que cada proteína não-estrutural assume esteja ainda em investigação, presume-se que ela tenha a função de auxiliar na morfogênese do vírus.
A proteína NS2a, de aproximadamente 20 kDa, parece ser necessária
para o processamento proteolítico da terminação C´ da NS1. Junto com a
NS2b (13,8-14,5 kDa), com a NS4a (16-16,4 kDa) e NS4b (26,5-27,9 kDa),11
forma um conjunto de proteínas hidrofóbicas que parece funcionar como
cofatores do complexo de replicação do RNA.
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Outra função que já foi atribuída a este grupo é anular o efeito do interferon.12 Além disto, as proteínas NS2a e NS4a parecem estar relacionadas
com a localização e ancoragem do RNA viral e do complexo de replicação
na membrana do Retículo Endotelial (RE).12
A proteína NS2b é o cofator necessário para a atividade serina protease
da proteína NS3.13 A NS3 (68,5-69,5 kDa) é uma proteína bifuncional apresentando funções de serina protease e de helicase.14 Estudos demonstraram que a formação do complexo NS2b com a porção N´ terminal do NS3
é capaz de ação proteolítica no sítio de clivagem NS2b-NS3, e que cepas
contendo mutações específicas que reduzem dramaticamente a atividade
proteolítica desta enzima não são capazes de infectar células. Além disto, o
complexo parece facilitar a correta localização celular para a máxima atividade proteolítica da NS3, que é a associação com as membranas celulares,
presumivelmente através das regiões hidrofóbicas da NS2.13
A proteína NS5 é a maior (105 kDa) e a mais conservada entre os flavivirus.14 Apresenta atividade de RNA polimerase dependente de RNA,12 possuindo uma sequência Gly-Asp-Asp em comum com outras polimerases virais.
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REPLICAÇÃO VIRAL
O ciclo de replicação viral pode ser subdividido em:
1. Ligação à superfície viral
2. Entrada no citoplasma
3. Produção das proteínas virais
4. Replicação do RNA
5. Montagem/Maturação
6. Saída da célula
O vírus da dengue adere às células do hospedeiro através da ligação
da glicoproteína E com proteínas presentes na superfície celular, como o
complexo DCSign (CD 209).15 Os trabalhos demonstram, no entanto, que
a entrada mediada por DC Sign não é fundamental para a infectividade do
vírus, sugerindo que atue como uma via facilitadora de outros receptores.16
Uma revisão dos estudos estruturais de mecanismo de entrada do DENV
na célula humana propôs que outras moléculas possam atuar como receptores na superfície celular como GRP78 (BiP), moléculas relacionadas com
CD41 e integrina αvβIII17. Esta etapa pode ser facilitada também pela existência de complexos imunes formados pela glicoproteína E ou a proteína
pré-M, com anticorpos não-neutralizantes que se ligariam a receptores Fc
da superfície celular.
Este processo, já descrito antes, conhecido como amplificação dependente de anticorpos, é a base da teoria da infecção sequencial como fator
predisponente para formas graves da dengue, uma vez que anticorpos
específicos para um sorotipo são capazes de se ligar às proteínas de outros
sorotipos, porém não têm poder neutralizante. Assim, ao invés de haver
imunidade cruzada, o que acontece é a facilitação da entrada do vírus nas
células onde normalmente ele se replica como os monócitos, por exemplo,
que se ligam aos complexos imunes não-neutralizantes com maior facilidade, aumentando o número de células infectadas e a quantidade de vírus
circulantes.
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Resultados de estudos experimentais são consistentes em demonstrar
que há vários mecanismos envolvidos no processo de entrada no citoplasma,
mas predominam a macropinocitose e, mais ainda, a rede das clatrinas.18
A entrada se dá então na forma de vesículas endocíticas acidificadas.
Este arranjo faz com que a proteína E passe por uma mudança conformacional, adquirindo a estrutura homotrimétrica que caracteriza seu estado
fusogênico,19 pois permite que sua porção hidrofóbica inacessível em pH
neutro20 se exponha e possa se ligar com as membranas celulares, e liberar
o nucleocapsídeo viral dentro do citoplasma da célula do hospedeiro.
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Após a liberação do nucleocapsídeo, tem início a tradução do genoma viral uma vez que, sendo um vírus de polaridade positiva, é necessário
inicialmente haver a síntese protéica para a produção de RNA-polimerase
antes de haver replicação viral. Embora este processo sempre tenha sido
atribuído a um mecanismo cap dependente, já foi possível demonstrar que
esta etapa ocorre mesmo após a inibição da estrutura cap.21 As proteínas
virais são traduzidas diretamente em uma longa poliproteína, que será
depois processada.
Como a região N-terminal da proteína C, a primeira a ser formada,
não contém uma região hidrofóbica que sirva como sequência sinal, é
aceito que a tradução se inicie em ribossomas não ligados a membranas.6 Durante o processo de tradução, no entanto, a poliproteína que vai
se formando é transportada até o Retículo Endoplasmático (RE). Neste
ponto, a sequência hidrofóbica localizada na região carboxi-terminal do
nucleocapsídeo transporta a prM da superfície do RE, onde ela é produzida,
para o lúmen. A prM, por sua vez, também tem uma sequência-sinal que
direciona a proteína E.
A clivagem da poliproteína exige a ação da protease viral representada
pela NS3, mas também existe a participação de proteases da célula do hospedeiro como as sinalases, que parecem atuar principalmente nas regiões
N-terminal das proteínas prM, E e NS4b.22 Este processo ocorre muito
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rapidamente de modo que precursores na forma de poliproteínas são
raramente identificados nas células infectadas. Após este processamento, o
RNA viral e a proteína C ficam no citoplasma, esta última ligada à membrana
do RE, enquanto as proteínas E e prM formam rapidamente um heterodímero
estável na luz do RE.23
Proteína E

NSI

prM

*P[VWSHZTH
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Proteína da
Cápside

3VJHSKLJSP]HNLTKLWYV[LHZLKLZLYPUH]PYHS
5/

/VZWLKLPYVSVJHSKLJSP]HNLTKLZPNUHSHZL
3VJHSKLJSP]HNLTKLM\YPUH

Após a formação das proteínas virais, a NS5, uma polimerase RNAdependente, inicia a replicação do genoma auxiliada pelo complexo de
replicação representado por outras proteínas não-estruturais. A replicação
do RNA é registrada em até 3 horas após a entrada do vírus na célula. Este
processo consiste inicialmente na produção de um RNA modelo, polaridade
negativa, responsável pela geração de numerosas cópias de RNA polaridade
positiva que desempenha as funções de código genético e RNA mensageiro.24
Embora no início do processo replicativo as duas formas (polaridade positiva
e negativa) coexistam em número semelhante, ao final do processo pode se
observar uma tendência para a maior formação da cadeia positiva, que irá
formar o vírus.
Já foi proposto que a ligação da proteína C com a extremidade 3´ do
RNA cadeia positiva previne que ele seja reconhecido pela RNA polimerase,
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o que reduz a fabricação da cadeia de polaridade negativa mas não pelos
ribossomos que se ligam à extremidade 5´ e, portanto, mantém a tradução
da cadeia positiva e a formação das proteínas virais.25
A construção do vírus ocorre predominantemente no lúmen do RE. Uma
das primeiras etapas é a formação no nucleocapsídeo que consiste em 1
cópia do RNA genômico e numerosas cópias da Proteína C.25
Há indícios de que a construção da partícula viral é um processo coordenado que se dá na superfície do RE, envolvendo a proteína C, que fica
associada à membrana, e o heterodímero E-prM localizado na luz desta
organela.6
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Este arranjo das proteínas permite ao vírus adquirir um envelope proveniente da camada lipídica das membranas do hospedeiro. Ao contrário
de outros vírus, os nucleocapsídeos dos flavivírus habitualmente não são
=PYPVU
THK\YV
THK\YV
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encontrados livres no citoplasma, e sim na forma de vírus pré-formado
envolvido por vesículas endossomais ou vesículas de Golgi.
A saída do vírus ocorre por exocitose à medida que as vesículas, onde
estão contidas as partículas virais, se fundem com a membrana plasmática.
Durante este processo, as condições existentes nestas vesículas promovem
a clivagem de prM na proteína M pelas furinas, de forma que o vírus que sai
da célula contém muito pouca quantidade de prM.26
Este dado é importante uma vez que a existência de prM confere estabilidade ao vírus, fundamental no processo de exocitose, porém reduz
significativamente seu poder de infectividade.
Dengue: Patogenia
Historicamente, o estudo da patogenia do vírus da dengue sempre foi
prejudicado pela inexistência de bons modelos experimentais.
Embora o macaco Rhesus tenha sido utilizado por apresentar viremia
semelhante a que ocorre com os seres humanos, estes não desenvolvem
doença o que dificulta a obtenção de dados sobre os aspectos patológicos.
Assim sendo, as pesquisas têm se baseado também nos estudos observacionais sobre o comportamento das epidemias e nos achados de materiais
obtidos de pacientes.
Como estes materiais são referentes a pacientes habitualmente graves, muitas vezes em exames anatomopatológicos, podem não representar adequadamente os casos de menor gravidade que são ampla maioria.
Nos últimos anos, alguns modelos murinos foram desenvolvidos, o
que pode vir a representar um grande avanço no nosso entendimento
sobre os aspectos patogênicos do DENV.
Estudos utilizando macaco Rhesus demonstraram que a disseminação,
após inoculação subcutânea do DENV, ocorre depois das primeiras
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24 horas.27 Já foi identificado o possível papel das células de Langherans,
além de dermoblastos, macrófagos e células dendríticas, como potenciais
alvos para infecção pelo DENV a nível local, tanto em modelos animais
como em estudos in-vitro.28, 29
Também em macaco Rhesus é possível observar a viremia já a partir do
2º dia após a injeção subcutânea, embora em humanos esta viremia pareça
começar um pouco mais tarde.30
A duração esperada da viremia é de 3- 6 dias. Em seres humanos, a
viremia costuma ser detectada até 18 horas antes do início dos sintomas e
dura até a resolução da febre.31
O vírus, porém, pode ser encontrado em monócitos algum tempo após
o final do período de viremia detectável.
114

Alguns estudos sugerem que os monócitos sejam a principal célula-alvo
do DENV,32 mas pelo menos um trabalho envolvendo pacientes do sudoeste
asiático, que investigou a presença de DENV em células monocíticas circulantes utilizando citometria de fluxo, demonstrou que as células B podem
ter papel predominante.33
Nos macacos estudados, a presença de DENV é identificada principalmente nos linfonodos mesmo à distância do sítio de inoculação, mas pode
ser encontrado também em menor frequência em outros sítios, como o
baço, a medula óssea e até mesmo o pulmão.27
Estudos de autópsia, em geral, têm dificuldade em registrar a presença
do DENV nos diversos tecidos. Isto pode estar relacionado ao fato de que
o período de evolução para maior gravidade dos casos de dengue em geral
coincide com o final da viremia.
No entanto, utilizando-se algumas técnicas específicas de isolamento foi
possível identificar a presença de vírus principalmente nas células de Kuppfer.34
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RESPOSTA IMUNOLÓGICA
Grande interesse está voltado para a resposta imunológica ao vírus da dengue pois a compreensão deste fenômeno é vital para identificar os fatores associados às manifestações graves da doença e ao desenvolvimento de vacinas. As
respostas inata e imune adquirida parecem estar envolvidas neste processo.
Resposta inata
A resposta inata, através da ativação de mecanismos antivirais mediados
pela liberação de interferon alfa e beta, pode ter papel importante durante
a fase inicial da infecção pelo vírus da dengue antes do aparecimento da
resposta imune específica. Estes mediadores são habitualmente liberados
por células como os fibroblastos ou os monócitos durante infecções virais.
Eles representam uma das primeiras barreiras do organismo para limitar a
disseminação viral, levando a indução de um estado antiviral nas células
através da regulação da expressão genética de proteínas específicas.
As evidências experimentais do papel do interferon na dengue incluem
a demonstração de que ratos que não possuem receptores interferon-alfa/
beta (knock out) desenvolvem formas graves da doença,35 e de que o tratamento prévio com interferon alfa/beta reduz dramaticamente a replicação
do DENV em culturas de células.36 Em estudo conduzido na Tailândia, elevados níveis de interferon foram encontrados em pacientes pediátricos com
dengue.37 Por outro lado, já foi demonstrado que a NS4b (possivelmente
auxiliada pela NS4a) do DENV é capaz de inibir a ação de interferon através
do bloqueio da ativação da STAT1,38 que é um componente chave das vias
intracelulares de atividade antiviral, embora outro trabalho tenha mostrado
apenas redução de atividade da STAT2 que participa da resposta mediada
por interferon alfa/beta, mas não do interferon gama.39
A correlação clínica destes achados laboratoriais pode ser vista através
de dados que mostraram a menor expressão de genes associados à atividade antiviral do interferon em pacientes com dengue grave do que em
pacientes sem gravidade.40
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Imunidade específica
A resposta humoral ao DENV é predominantemente dirigida para componentes específicos presentes em um determinado sorotipo.
Assim, embora a imunidade para aquele sorotipo seja considerada permanente,30 a imunidade cruzada para outros sorotipos é provisória, havendo os casos de pacientes com 2 episódios de dengue durante a mesma
temporada quando há mais de um sorotipo circulante.
De fato, postula-se que a infecção sequencial por sorotipos diferentes
é um importante fator responsável pela patogenia das formas graves da
doença através do fenômeno conhecido como amplificação dependente de
anticorpos (ADE – antibody-dependent enhancement).
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As proteínas principais em relação ao estímulo para a produção de anticorpos no DENV são as proteínas E, a prM e a NS1.
Cada uma delas induz um tipo de resposta humoral diferente. Os anticorpos antiproteína E têm importante função neutralizante, podendo também induzir a lise mediada por complemento e citotoxicidade dependente
de anticorpos, além de bloquear a entrada do vírus na célula.41
A proteína prM aparece apenas em pequena quantidade na superfície
celular, uma vez que no processo de amadurecimento viral (em geral ocorre
antes da saída do vírus da célula), ela é clivada para formação da proteína
M.4 Assim, o poder neutralizante dos anticorpos anti-prM é reduzido pela
baixa densidade da proteína alvo na superfície celular.
A NS1 por sua vez não é encontrada na superfície viral, portanto os
anticorpos anti-NS1 não possuem ação neutralizante. Podem, porém, exercer lise mediada por complemento em células infectadas pelo DENV que
expressam esta proteína. Já foi demonstrada a capacidade dos anticorpos anti-NS1 de proteger ratos do desenvolvimento de encefalite viral por
DENV2.42
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Uma das hipóteses de maior repercussão sobre a origem das formas
graves da dengue, formulada em 1977 por Halstead e colaboradores, foi a
da amplificação dependente de anticorpos.43
A base desta teoria é de que a presença de anticorpos não-neutralizantes facilitaria a entrada do DENV nas células alvo para a replicação viral,
como os monócitos, devido à presença de receptores Fc na superfície celular
que se ligariam aos complexos antígeno-anticorpos.
Assim uma resposta humoral incompleta não permitiria a neutralização
adequada do vírus, mas teria ação permissiva em relação à entrada do DENV
na célula, em que o mesmo promoveria sua replicação em um fenômeno
análogo ao “cavalo de tróia”.
Esta teoria ganhou força com a publicação de um estudo recente que
observou uma resposta humoral mais frequentemente expressiva em relação à prM quando comparada à anti-E ou anti-NS1.4
O mesmo estudo confirmou o limitado poder neutralizante deste anticorpo. Por outro lado, esta imunidade parcial promove extensa reação cruzada entre os sorotipos. Estes dois fatores sugerem que o anti-prM pode desempenhar um importante papel na amplificação dependente de anticorpos.
Há poucos dados disponíveis em relação à comparação entre a viremia
encontrada em infecções primárias ou secundárias. Embora alguns estudos tenham sido capazes de demonstrar maior viremia e menor clearence
de complexos antígeno-anticorpo em infecções secundárias associadas a
formas mais graves da doença,44, 45 outros autores não encontraram esta
associação.46
Imunidade celular
O papel da imunidade celular na fisiopatogenia da dengue também tem
despertado interesse. A resposta de células CD4/CD8 ao vírus parece ter
componentes sorotipos específicos combinados com aspectos relacionados
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à imunidade cruzada. Já foi demonstrado que o tipo de resposta à infecção
primária pelo DENV pode diferir qualitativa e quantitativamente da resposta
à infecção por um segundo sorotipo.
Células de memória sorotipo específicas podem reagir mais rapidamente à infecção por um novo sorotipo do que células naive, aumentando comparativamente os níveis circulantes de toxinas inflamatórias.47, 48
Além disto, em pacientes apresentando infecção por um segundo sorotipo de DENV, a resposta CD8 vírus específica se mostrou maior em indivíduos, evoluindo para formas graves da doença.49

Profissional de Saúde
realizando exame
da Prova do Laço

Fotógrafo: Edson Silva
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Estudo conduzido em pacientes na Tailândia, comparando a resposta
celular ao DENV entre pacientes hospitalizados e não-hospitalizados,
demonstrou que a infecção prévia por outro sorotipo e o consequente modelo da resposta de células T preexistentes pode influenciar na evolução
dos casos, levando a um aumento na produção de TNF nos casos graves.50

Exame da prova do laço para saber se tem dengue realizado em Araraquara-SP (Folhapress, 02/04/2008).
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PATOGENIA DAS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS ESPECÍFICAS
Aumento da permeabilidade vascular
Este fenômeno é o diferencial na evolução das formas graves da doença
e costuma aparecer no final do período febril.
Embora alguns autores atribuam o processo à ação direta do vírus,
incluindo algumas proteínas específicas como o NS1 sobre o endotélio
vascular, gerando resposta inflamatória induzida por complemento51, 52,
este achado não é frequente em estudos de autópsia.53
O exame pela microscopia eletrônica também não costuma evidenciar
processo inflamatório expressivo,54 sendo predominante o alargamento dos
espaços do endotélio, sugerindo um efeito indireto do DENV através de
citocinas.55
O efeito temporário deste fenômeno reforça a ideia de uma ação
indireta de mediadores circulantes com meia-vida curta, como o Fator de
Necrose Tumoral, interleucina (IL) 2 e o Fator de Crescimento do Endotélio
Vascular. Estudo conduzido na Tailândia envolvendo a população pediátrica
encontrou uma redução nos níveis de C3 e C5 e correspondente aumento
nos níveis de C3a e C5a, que estão associados com o aumento da permeabilidade vascular.56, 57
Embora marcadores de ativação imunológica tenham sido relacionados
com o desenvolvimento de formas graves, já foi demonstrado que a associação mais importante é com a magnitude da viremia.58
Em um grupo de crianças entre 6 meses e 14 anos, avaliadas em um
hospital, foi encontrada uma relação significativa entre o nível de viremia
após 3 dias de doença e o desenvolvimento de formas graves 2 dias depois.
Neste mesmo estudo, nenhuma relação foi encontrada entre a duração
da viremia e a gravidade da dengue.
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Manifestações hematológicas
Neutropenia e plaquetopenia são achados frequentes na dengue.
A neutropenia é de igual magnitude, tanto nos casos graves como nos casos sem sinais de gravidade, e parece representar uma ação direta do vírus
na medula óssea.59
Estudo in-vitro demonstrou que o DENV4 é capaz de se propagar em
células hematopoiéticas imaturas e, sem exercer efeito citopático direto,
alterar sua capacidade proliferativa.60 Estes achados são compatíveis com
os dados obtidos na década de 60 em um estudo que realizou biópsia de
medula em crianças com dengue e demonstrou supressão da hematopoiese
na fase inicial da doença.61
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Já a plaquetopenia, embora possa estar presente em qualquer caso de
dengue quando severa (< 100000 cels/mm3), é um dos marcadores da forma grave da doença. Sua origem parece ser multifatorial; algum grau de
supressão medular é geralmente encontrado, mas a destruição periférica
parece desempenhar papel fundamental neste processo, possivelmente devido à ligação do vírus ou de partículas virais à superfície das plaquetas e a
consequente formação de imunocomplexos e ativação do complemento.62
Já foi demonstrado em um pequeno estudo que as crianças com forma
grave da doença apresentam expressiva redução da meia-vida das plaquetas
circulantes.63
Estes dados são compatíveis com a observação clínica da pouca resposta
dos pacientes apresentando formas graves de dengue à transfusão de plaquetas. Outros fatores que podem contribuir para as complicações hemorrágicas na dengue são a disfunção plaquetária, caracterizada pela liberação
de difosfato de adenosina, e um grau variável de coagulopatia de consumo.
A hipofibrinogenemia é um achado frequente.63 Uma hipótese que também já foi sugerida é a reação cruzada existente entre determinados antígenos virais e fatores da coagulação (p. ex., proteína E e plasminogênio).64
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Acometimentos viscerais específicos
Alguns casos de dengue, nos quais predominam manifestações clínicas
associadas ao acometimento de órgãos específicos, são relatados episodicamente, como a hepatite e a encefalite.
Embora antígenos virais da dengue sejam frequentemente encontrados
nas células hepáticas de Kupffer e a elevação de transaminases seja fenômeno comumente encontrado em casos de dengue, a hepatite grave e a
insuficiência hepática são eventos extremamente infrequentes.
Achados anatomopatológicos descritos em casos de dengue que evoluíram para o óbito lembram a fase inicial de casos brandos de febre amarela, com a presença de necrose hepatocelular e a presença ocasional de
corpúsculo de Councilman, além de esteatose hepática leve a moderada.65
Raros casos de hepatite fulminante podem estar relacionados à infecção por
DENV3.66
Casos de encefalite por dengue sempre foram considerados raros em
seres humanos, ao contrário dos ratos em que a encefalite é a manifestação
clínica predominante. Nos últimos 15 anos, no entanto, as manifestações
neurológicas da dengue vêm recebendo maior interesse, sendo uma apresentação destacada como exemplo das formas potencialmente graves independentemente das complicações hemodinâmicas ou hemorrágicas.67
Estas manifestações foram associadas à presença do vírus da dengue no
sistema nervoso central (SNC), caracterizando um quadro de encefalite.68
Outras manifestações neurológicas possíveis são aquelas relacionadas a
distúrbios metabólicos e complicações hemorrágicas em SNC.
Rash
O rash de aparecimento tardio na dengue geralmente coincide com o
final do período de viremia. Os achados histopatológicos são compatíveis
com uma vasculite leucocitoclástica relacionada à deposição de imunocomplexos.
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FATORES DE RISCO PARA FORMAS GRAVES
Fatores virais
A hipótese da infecção secundária e da amplificação dependente de
anticorpos, como origem das formas graves de dengue, foi formulada na
década de 70. Ela ganhou força após a observação durante a epidemia de
1981 de DENV2 em Cuba, afetando quase metade da população, de que
98% das formas graves da doença estavam associadas à infecção prévia
pelo DENV1 no surto ocorrido em 1977.69, 70
Entre estes casos, estava o de 4 recém-nascidos para os quais os anticorpos maternos para DENV1 podem ter desempenhado o papel de amplificador. Por outro lado, nenhuma criança entre 1 e 2 anos, que representava
a população pediátrica não exposta ao DENV1, apresentou forma grave da
doença.
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Em outro estudo prospectivo conduzido na Tailândia, a hospitalização
por dengue foi necessária em 7 das 56 crianças que apresentavam infecção
secundária, enquanto nenhuma criança com infecção primária desenvolveu
formas graves da doença.71
Estes dados foram reforçados por outro estudo prospectivo de 5 anos
de seguimento em Burma, demonstrando que o registro de infecção prévia
por dengue era significativamente mais frequente em pacientes apresentando dengue grave do que na comunidade em que eles estavam inseridos.72
Além disto, os casos de infecção secundária evoluíram mais frequentemente do que os casos de infecção primária para formas graves da doença com
um risco relativo próximo a 100.
Outros aspectos ligados ao vírus também se mostraram relacionados
ao risco de complicações. O DENV2 parece ser o mais associado às formas
graves da doença mesmo quando analisados apenas os casos de infecção
secundária. Amostras de sangue analisadas de crianças avaliadas em dois
hospitais da Tailândia mostraram que, além da taxa de viremia e a presença
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de infecção secundária, também o DENV2 se mostrou associado ao desenvolvimento de formas graves.73 Outros estudos sugerem que o DENV3 viria
logo após em relação ao poder de virulência, sendo o DENV1 considerado o
mais brando.74 Porém, mesmo dentro do mesmo sorotipo parece haver genótipos mais relacionados às formas graves da doença. Assim, o surgimento
de complicações estaria relacionado apenas à infecção por determinados
genótipos, mesmo em casos de infecção secundária.
Estudo conduzido em Iquítos, no Peru, não identificou nenhum caso
de dengue grave em cerca de 50.000 casos de infecção secundária por
DENV2.75 Por outro lado, há numerosos relatos de infecção primária por
dengue levando a casos graves, sugerindo aspectos específicos associados
à virulência da cepa.76 Em relação ao genótipo 2, estudo comparando a
sequência de 240 nucleotídeos da região E/NS1 do genoma do DENV sugeriu a possibilidade de que a introdução nas Américas de um genótipo mais
virulento, em substituição ao genótipo mais brando anteriormente circulante,
coincidiu com o aparecimento de formas graves da doença77.

Fatores relacionados ao hospedeiro
Idade

Em várias regiões, as crianças até 10 anos parecem apresentar risco
aumentado de formas graves da dengue. Em Cuba, a idade mais frequentemente associada à dengue grave ou morte foi a de 4 anos, mesmo não
havendo diferença significativa entre sorotipo encontrado e infecção secundária nas diversas faixas etárias.70 No sudoeste asiático, as crianças também
parecem representar a maior parte dos pacientes que apresenta formas
graves da doença. Especificamente no Brasil, vivenciamos nos últimos anos
uma mudança no perfil de faixa etária dos pacientes de dengue que evoluem com complicações. Até a metade da década passada, o predomínio
era de adultos, mas desde então o número de crianças que desenvolve formas graves vem aumentando, ficando mais próximo do perfil encontrado
em outros países.
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Sexo

Embora estudo realizado no Vietnam tenha encontrado um percentual
significativamente elevado de formas graves entre crianças do sexo feminino,78
este achado não foi reproduzido em outros estudos.
Etnia/Genética

Dados observacionais do Haiti e de Cuba sugerem a maior predisposição para formas graves em caucasianos, o que pode refletir diferenças no
polimorfismo genético relacionado à resposta imune.69, 79 No Brasil, devido
à extensa mistura de etnias, estes achados podem não ser observados com
igual clareza. A evolução para formas graves da dengue já foi relacionada
em diferentes áreas geográficas e a variação do gene HLA, responsável
pela produção das moléculas MHV classe I e II. Na Tailândia, o antígeno
HLA- A2 foi associado a formas graves da doença, enquanto o HLA B13 é
considerado um fator protetor.80
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Também na Tailândia, o alelo HLA-A*0207 foi relacionado à maior susceptibilidade ao desenvolvimento de complicações da dengue enquanto
o HLA-A*0203 foi associado a um risco reduzido de formas graves.81 No
Brasil, estudo envolvendo 473 pacientes atendidos no Instituto Evandro
Chagas, da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), encontrou associação entre
o alelo HLA- A*01 e o desenvolvimento de dengue grave. Por outro lado,
foi identificada uma tendência a efeito protetor do alelo HLA-A*31.82
Estado nutricional/imunológico

Paradoxalmente a dengue grave foi encontrada menos frequentemente em crianças de baixo peso, que provavelmente representam as de
pior estado nutricional.83
Este é mais um dos exemplos dos aspectos particulares da patogenia
desta infecção, em que o desenvolvimento de complicações parece estar associado a fenômenos imunológicos e, portanto, a algum grau de
preservação das defesas celular e humoral que costumam estar alteradas
em estados carenciais. Da mesma forma, não há relatos significativos de
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associação entre dengue grave e pacientes imunodeficientes como, por
exemplo, os portadores de infecção pelo HIV.
A existência da variação genética envolvendo a deleção do delta-32
responsável pela produção de CCR5, uma citocina envolvida em diversos
mecanismos de atividade ativiral, já foi associada a manifestações graves
de outra infecção por flavivírus, a febre do Oeste do Nilo, principalmente
o acometimento do Sistema Nervoso Central.
Também já foi relatada a associação entre esta variação genética e a
ocorrência de complicações viscerais e viremia prolongada após vacinação contra febre amarela.84
Este fato pode ser particularmente relevante em relação à recente
disponibilidade dos antagonistas CCR5 no tratamento para infecção pelo
HIV. Embora nenhum relato até o momento tenha sido apresentado em
relação ao desenvolvimento de formas graves de dengue em pacientes
portadores da deleção delta-32 ou em uso de antagonistas CCR5, será
necessária uma vigilância maior na medida em que aumente o número de
pacientes em uso destes medicamentos em áreas de grande incidência de
dengue.
Comorbidades

A presença de comorbidades, como diabetes e hipertensão arterial,
sempre foi considerada um elemento complicador para os casos de dengue devido à dificuldade introduzida por estas patologias no manejo clínico
dos pacientes. Recentemente, alguns trabalhos têm encontrado associação
entre comorbidades e evolução para formas graves de dengue.
Estudo caso-controle realizado em Cingapura mostrou risco aumentado para desenvolvimento de dengue grave em pacientes com diabetes.85
Embora a hipertensão arterial isoladamente não tenha sido identificada
como fator de risco independente, este diagnóstico aumentava o risco de
pacientes com diabetes.
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Outro estudo retrospectivo realizado na Bahia, além de reforçar a associação entre etnia caucasiana e a evolução para formas graves, identificou, como fatores de risco estatisticamente relacionados à dengue grave,
a diabetes (OR = 2.75; 1.12–6.73) e a alergia tratada com esteroides (OR
= 2.94; 1.01–8.54). Outro dado significativo: entre os negros, a presença
de hipertensão arterial aumentava em 13 vezes a chance de evolução
para dengue grave.86
Sendo uma doença que aparece frequentemente em surtos e epidemias envolvendo grande número de doentes, nos quais a maioria dos
casos evolui favoravelmente sem nenhuma medida terapêutica, mas que
uma fração dos pacientes pode apresentar uma evolução fulminante para
casos graves e potencialmente letais, torna-se muito importante que possamos identificar cada vez melhor os pacientes que precisam ser colocados prioritariamente sob observação mais rigorosa.
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É preciso, portanto, entender melhor o processo de fisiopatogenia da
dengue e analisar constantemente os dados disponíveis para observar a
dinâmica do aparecimento de casos graves na nossa população.

DR. ESTEVÃO NUNES
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TRATAMENTO
A seguir vamos citar e comentar o papel de
alguns medicamentos que, em geral, estão
associados à terapêutica da doença, de
forma positiva ou negativa.

Uso de Analgésicos e Antitérmicos

A

elevação dos limites-alvo de temperatura no centro hipotalâmico
durante o processo de febre está relacionada ao aumento nos níveis
de prostaglandina E2 (PGE2) no terceiro ventrículo cerebral. A elevação da
PGE2 nos diversos tecidos induzida pelas citocinas gera os sinais e sintomas
inflamatórios periféricos não específicos que acompanham o estado febril
(mialgia, artralgia etc); contudo, apenas a indução à produção da PGE2 a
nível central pode iniciar o processo da elevação da temperatura.
As razões geralmente citadas para a utilização de medidas antitérmicas
incluem o alívio do desconforto, a redução da morbidade do processo patológico, a prevenção de convulsões febris e a redução de lesões neurológicas
em pacientes com injúria cerebral.
Embora na prática clínica seja difícil identificar a importância relativa das
ações antitérmicas ou analgésicas em relação à melhora do desconforto, em
geral é válido supor que esta estratégia esteja indicada desde que o custo
metabólico da febre seja superior aos eventos adversos relacionados às
medicações empregadas.
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O mecanismo de ação das medicações antitérmicas está geralmente
relacionado à inibição da síntese de PGE2 a nível central. A síntese desta
citocina depende da ação da enzima ciclooxigenase na cascata do ácido
aracdônico. Esta via metabólica é responsável também pela produção de
mediadores inflamatórios nos diversos tecidos. Por este motivo, um número
importante de medicações antitérmicas têm também expressiva ação antiinflamatória, sendo conhecidas como anti-inflamatórios não-hormonais
(AINH).87 Embora apresentem características farmacocinéticas diferentes
e variações na potência da ação nos diversos tecidos, com consequentes
diferenças em relação a seus parefeitos, seu mecanismo de ação e suas propriedades gerais fazem com que normalmente estes medicamentos sejam
analisados em grupo.
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Todos estes medicamentos são absorvidos completamente e apresentam desprezível fenômeno de primeira passagem hepática, forte ligação à
albumina e pequeno volume de distribuição. Em relação à meia-vida podem
ser divididos em ação curta (menos de 6 horas) e ação longa (mais de 6
horas).
Existe uma clara variação individual na resposta terapêutica aos medicamentos desta classe, bem como no desenvolvimento de efeitos colaterais. Estas diferenças são geralmente atribuídas a características próprias em
relação à absorção, distribuição e metabolismo dos medicamentos.
O efeito primário dos AINHs parece ser a inibição da ciclooxigenase,
impedindo assim a transformação do ácido aracdônico em protaglandinas,
prostaciclinas e tromboxanes. Embora a extensão desta inibição varie entre
os diversos AINHs, nenhum estudo relacionou o seu grau com a eficácia
anti-inflamatória a nível individual.88
Duas formas principais da ciclooxigenase são descritas: COX-1 e COX-2.
Estas duas formas contêm 60% de homologia em suas sequências de aminoácidos, porém existem importantes diferenças na regulação e expressão
destas enzimas nos diversos tecidos:
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• COX-1
É expressada na maior parte dos tecidos, embora de forma variável.
Tem importante papel regulador dos processos celulares do organismo, como a citoproteção gástrica, a homeostase vascular, a adesão
plaquetária e função renal. É estimulada por hormônios e fatores do
crescimento.
• COX-2
É geralmente indetectável na maior parte dos tecidos; sua expressão
está, no entanto, aumentada durante os estados inflamatórios, principalmente através da indução por endotoxinas da sua produção por
parte dos macrófagos/monócitos.
Assim sendo, as diferenças na eficácia em que um AINH inibe cada forma
de ciclooxigenase pode afetar tanto a sua atividade quanto a sua toxicidade.
Como os parefeitos desta classe (como por exemplo a interferência na adesão
plaquetária, a hemorragia digestiva e as nefrotoxicidades) pareciam relacionados à ação inibitória sobre a COX-1, postulava-se que a máxima adequação
destes medicamentos seria a inibição da COX-2 induzida pelos mediadores
inflamatórios sem interferência com a isoforma COX-1 constitucional.89
Inibidores seletivos da COX-2 de última geração, no entanto, acabaram
apresentando inesperado perfil toxicológico a longo prazo em relação à incidência de eventos vasculares,90 demonstrando que a ação destes medicamentos e a importância da expressão dos produtos enzimáticos da ciclooxigenase ainda não é completamente compreendida, e levantando a questão
sobre a adequação do uso indiscriminado destes medicamentos.
Deve-se ressaltar também que o ácido acetilsalicílico está associado a
uma alteração mais prolongada na adesão plaquetária pelo caráter irreversível de sua ação inibitória, sendo por este motivo atualmente utilizado preferencialmente como agente antiagregante em doenças cardiovasculares.
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Paracetamol
O paracetamol difere dos demais antitérmicos AINHs em relação à
potência relativa como inibidor da COX periférica e central. A reduzida ação
periférica do paracetamol está associada a um menor efeito anti-inflamatório, bem como a menor toxicidade gastrointestinal, renal e a ausência de
interferência direta na adesão plaquetária.
Sua principal toxicidade, a lesão hepática, é geralmente considerada dose-dependente, estando principalmente associada à superdosagem
intencional ou acidental devido à falta de conhecimento quanto à presença
da substância em diversas coformulações de efeito analgésico.
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Embora este efeito possa ser potencializado em situações em que ocorra depleção de glutation, fundamental para os processos de metabolização do
medicamento, como o alcoolismo e o jejum prolongado, seu uso em doses
terapêuticas (2 g/dia) se mostrou seguro mesmo em hepatopatas crônicos.
Este perfil de segurança tem sido considerado agente antitérmico de
escolha, principalmente em situações clínicas nas quais pode haver comprometimento da adesão plaquetária ou da crase sanguínea. Diversos estudos,
principalmente na população pediátrica, demonstraram efeito antitérmico
semelhante a outras medicações anti-inflamatórias.91, 92
Ibuprofeno
Embora o ibuprofeno seja uma medicação da classe dos anti-inflamatórios, há uma noção difundida entre os clínicos de que sua ação periférica
é dose dependente e seria seguro utilizar a faixa de dosagem considerada
exclusivamente antitérmica.
No entanto este limiar é estreito e apresenta grande variação interindividual. Um estudo envolvendo 84.000 crianças entre 8 meses e 10 anos
com quadros febris diversos, que comparou a eficácia antitérmica do paracetamol com a do ibuprofeno por uma média de 3 dias, não demonstrou
diferenças significativas em relação à eficácia ou toxicidade.
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Porém, quatro crianças, todas tratadas com ibuprofeno, foram hospitalizadas com hemorragia digestiva.93 Por este motivo, a maior parte dos
autores, incluindo as Diretrizes para Tratamento na Ásia, considera esta
medicação contraindicada nos casos de dengue.
O documento recente da World Health Organization reflete também
esta linha de pensamento, colocando o uso do Ibuprofeno nos pacientes
com dengue na lista das condutas inadequadas.
Ácido acetilsalicílico e outros anti-inflamatórios
A utilização desse ácido é contraindicada devido à forte associação com
a redução da adesão plaquetária, o que pode aumentar o risco de complicações hemorrágicas da doença.
De fato, pacientes que fazem uso de ácido acetilsalicílico por outras
indicações devem conversar com seus médicos sobre o risco-benefício de
se manter esta medicação em época de epidemia e sobre a possibilidade de
interrompê-la caso apresente quadro clínico compatível com dengue.
Como o efeito deste ácido sobre as plaquetas é duradouro, não há
grande benefício em interrompê-lo após os inícios dos sintomas, podendo
introduzir riscos significativos em relação à perda do efeito antiagregante
em pacientes corionariopatas ou com história prévia de acidente vascular
encefálico. Assim sendo, alguns autores recomendam a sua interrupção
apenas em pacientes com contagem de plaquetas < 30000-50000.
É importante ressaltar que o ácido acetilsalicílico está contido em diversas coformulações utilizadas genericamente como antigripais, sendo,
portanto, prudente orientar os pacientes quanto à não utilização de medicações sintomáticas desconhecidas sem orientação médica.
A utilização de outros anti-inflamatórios é também considerada contraindicada pelo risco potencial de aumento de sangramento, em especial
no trato gastrointestinal.
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Dipirona
Há pouca informação descrita na literatura médica sobre os efeitos da
dipirona, antitérmico amplamente utilizado em nosso meio. Isto se deve ao
fato de que em muitos países este medicamento foi banido devido ao risco
de agranulocitose.
Este risco, porém, é baixo na população em geral, e o fenômeno imunomediado não parece acontecer com maior frequência na presença de neutropenia. Um estudo pequeno prospectivo, no entanto, envolvendo 110
pacientes com dengue, identificou um risco maior de progressão para complicações hemorrágicas e uma redução significativamente maior do número
de plaquetas.94
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Até que outros dados sejam disponíveis, este produto deve ser utilizado
com cautela apenas nos casos em que os sintomas de desconforto permanecem expressivos à despeito da utilização de paracetamol em dose plena.
Corticosteroides
A base imunológica da fisiopatologia da dengue grave levou ao interesse na utilização de corticosteroides no tratamento desta infecção.
No entanto, uma metanálise de estudos, envolvendo um total de 284
pacientes, demonstrou que o uso de metil-prednisolona não foi superior
ao do placebo na redução do número de mortes, complicações sérias ou
necessidade de hemotransfusões.95
Deve-se ressaltar que os achados patológicos nos casos de dengue
grave envolvem alterações da função endotelial, mas, em geral, não são
identificadas expressivas reações inflamatórias. Além disto, o uso de esteroides pode levar a um aumento do risco de sangramento digestivo.
Nenhuma outra modalidade terapêutica, incluindo imunomoduladores
ou medicações homeopáticas que vem sendo utilizadas em nosso meio,
mostrou-se útil na prevenção de casos graves ou na redução do risco de
óbito em estudos controlados. No caso específico da dengue, é importante
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frisar que a fase febril dos primeiros 3 dias de evolução da doença não é
o momento de maior gravidade, uma vez que as complicações costumam
aparecer na transição para a fase afebril.
Portanto, neste momento, o objetivo com a utilização de analgésicos e
antitérmicos é gerar conforto e reduzir a inapetência para que possa haver
adequada ingestão hídrica. O efeito analgésico destas medicações, de fato,
é em geral suficiente para a melhoria do bem-estar, sendo em muitas vezes
desnecessário e pouco realístico o alvo de reduzir a temperatura corporal
para abaixo de 38ºC.
Os pacientes devem ser orientados e tranquilizados nesta primeira fase
sobre o baixo risco de complicações associadas à elevação da temperatura.
A medicação de escolha mais utilizada é o paracetamol pela reduzida interferência na cascata de coagulação. Embora a elevação das aminotransferases seja frequente na evolução da doença, não parece haver risco aumentado na utilização de paracetamol nesta população, uma vez que a
hepatotoxicidade deste medicamento é dose-dependente, seu uso parece
seguro mesmo em hepatopatas, e a hepatite fulminante é uma complicação
rara na dengue.
É importante também orientar que a transição para hipotermia ao redor
do 4º dia, ao invés de ser sinal da resolução do processo, pode sinalizar o
início das complicações associadas a formas graves, principalmente se associada a extremidades frias e a redução do volume urinário.

Foto meramente ilustrativa (Shutterstock).
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FLUXOGRAMA NO
ATENDIMENTO AO
PACIENTE SUSPEITO
DE DENGUE
O atendimento da dengue
é baseado em alguns princípios
que descreveremos a seguir.

E epidemiológico importante e cada vez mais, há um número cres-

m primeiro lugar, deve-se enfatizar que a doença segue seu curso

cente de casos notificados, percebido tanto no Brasil como nas Américas
e também na Ásia. Chama a atenção o crescente número de casos graves que evolui para o óbito e também o fenômeno de sua ruralização.
A grande maioria dos casos de dengue pode e deve ser atendida na atenção básica de saúde.
No Brasil, o Programa de Saúde da Família (PSF) e as Unidades Básicas
de Saúde (UBS) deverão estar capacitados para atender e acolher a imensa maioria dos casos que venha a ocorrer. Da mesma forma, um número
menor de casos será atendido em uma Unidade Mista (UM), que, por sua
vez terá um sistema de pronto atendimento ou ainda uma Unidade de
Pronto Atendimento (UPA). Dentre um grande número de casos que venha
a ocorrer, serão poucos os que necessitarão de internação hospitalar ou
ainda de tratamento em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI). Claro que,
diante de um grande surto de dengue, o sistema de saúde deverá estar
organizado de forma efetiva para que se faça o enfrentamento da epidemia. É sempre bom lembrar que, geralmente é dentro de um grande surto
que surgem os casos graves de dengue e que os óbitos ocorrerão.
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Em algumas situações de surto de dengue, todo o sistema de saúde, seja
público, como no Brasil o Sistema Único de Saúde (SUS), e até o Sistema
de Saúde Suplementar ficarão abarrotados de doentes, tornando a abordagem de cada caso complexo. Neste sentido, a organização dos serviços
é fundamental. Um sistema organizado de coleta de amostras de sangue,
realização do teste do torniquete (prova do laço), triagem dos pacientes, e
identificação dos pacientes de maior risco se faz necessário sob pena de que
não se priorize os mais graves em detrimento dos menos graves.
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Algumas vezes, os pacientes procuram consultórios particulares em
busca de um atendimento médico e acreditamos que estes também deverão ter um sistema de referenciamento organizado. De fato, um médico
isolado não deverá assumir sozinho um caso de dengue. Ele deverá ter,
pelo menos, um serviço de pronto atendimento que possa referenciar seu
paciente caso venha a desenvolver uma forma mais grave da doença.
A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) lançou um guia para
orientar tanto os serviços, como os profissionais da saúde no manejo adequado dos casos. Por fim, o tratamento de um indivíduo com dengue
deverá sempre envolver uma equipe multiprofissional, ainda que o médico
tenha um papel fundamental no manejo. Ele não pode estar sozinho nesta
luta, devendo contar com uma equipe de enfermeiros bem treinados e
uma rede de laboratórios que possam responder às necessidades de dados
laboratoriais dentro de um tempo muito curto.
Os resultados, tanto de hemograma com contagem de plaquetas
como exames sorológicos ou de isolamento viral (ainda que estes últimos
não sejam fundamentais ao tratamento), deverão estar disponíveis para
que o sistema de saúde privado ou não possa se organizar diante de um
surto ou epidemia da doença. O laboratório é fundamental no sentido de
que ofereça suporte ao diagnóstico diferencial dos casos, servindo de guia
para o tratamento de reposição hídrica para os casos de maior gravidade.
Neste capítulo seguiremos o roteiro orientado pela OPAS. Quando necessário, faremos observações pertinentes que não estejam contempladas
pelo guia.
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CLASSIFICAÇÃO
DA DENGUE
Importância na racionalização
do paciente com dengue

Embora as doenças infecciosas em
geral tenham um curso previsível com
manifestações clínicas bem determinadas
na dengue, este curso clínico poderá ser
imprevisível.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DA DOENÇA – PRINCÍPIOS GERAIS

C

omo acontece em toda doença infecciosa, a dengue deve ser dividida por períodos ou estágios. Neste aspecto, existe uma tentativa
de mudança na classificação dos casos. Após o ano de 2007, houve uma
necessidade de mudança nesta classificação, e um grande estudo multicêntrico foi realizado com objetivo de reclassificação dos casos.
Neste sentido, abordaremos de uma forma sumária as diferenças entre
a classificação anterior e a nova, fazendo alguns comentários sobre vantagens e desvantagens de cada uma delas. A classificação mais antiga será
neste texto chamada de C (Classificação) e a nova de CR (Classificação
Revisada).
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Uma vez picado pelo mosquito, o indivíduo, na grande maioria das
vezes, terá uma infecção assintomática e poderá ter uma febre indiferenciada, desenvolver uma dengue clássica ou dengue hemorrágica com ou
sem choque, de acordo com a classificação adotada pelos asiáticos no
século passado. A CR identifica os casos como dengue, com ou sem os
sinais de alarme, e dengue grave.
Portanto, na CR, desaparecem os casos de febre indiferenciada e tem
como objetivo principal organizar os serviços de saúde, separando os
casos que necessitam de mais atenção médica daqueles que poderiam ser
tratados em um regime domiciliar.
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O entendimento da patogenia e fisiopatologia da doença mais branda
e da doença mais grave nos leva a entender que, embora clinicamente não
se possa distinguir quem evoluirá para uma forma mais ou menos grave
da doença, nos leva a entender que sejam duas doenças distintas.
Esta diferença seria justificada pela necessidade da ocorrência do
fenômeno fisiopatológico mais característico da dengue hemorrágica, e
que estaria presente em alguns casos de dengue grave, que seria a fuga
capilar.
Pela CR, os casos em que ocorreriam um grande sangramento ou um
grave comprometimento orgânico deverão ser entendidos como um caso
de dengue grave; mas deve-se deixar claro que um indivíduo poderá evoluir para óbito por encefalite por dengue e não apresentar a fuga capilar.
O reconhecimento e o manejo de um caso em que ocorra a fuga capilar importante e o manejo de um caso com grave comprometimento
orgânico poderão ser completamente distintos.
O primeiro necessitará de uma reposição volêmica rápida e significativa; o segundo de restrição hídrica, caso o órgão comprometido seja o
coração.

CLASSIFICAÇÃO DA DENGUE

CURSO CLÍNICO DA DENGUE
Existem duas formas para compreender o curso clínico da doença.
A primeira é entender que a dengue clássica se diferencia da
hemorrágica. A segunda é entender que se trata de uma doença única.
A dengue clássica divide os casos em períodos: o primeiro, o segundo, o
terceiro e o quarto.
O primeiro período compreende os três primeiros dias do curso febril
e se caracteriza por febre elevada, cefaleia, mialgias, artralgias e um exantema discreto. Neste período, a grande característica é que o paciente
com doença clinicamente manifesta apresenta uma febre praticamente
intratável.1, 2
Esta febre intratável corresponde ao período de maior viremia. Em
torno do terceiro ao quinto dia de doença, há uma aparente melhora,
caracterizando o segundo período.
Em torno do quinto ao sétimo dia, há uma recrudescência da febre
ainda que de intensidade menor em relação ao primeiro período e, habitualmente, surge um exantema muito significativo e pruriginoso, caracterizando o terceiro período.
A convalescência que corresponde ao quarto período pode durar até
90 dias. Nesse, o paciente se queixa de muita astenia, cansaço, alterações
na emoção e queda de cabelo, dentre outros sintomas. É pouco provável
que o indivíduo apresente dengue clinicamente manifesta nesse período
de convalescência.
Já os casos de febre hemorrágica de dengue devem ser divididos em
apenas três períodos: febril, fase crítica e recuperação.3 No primeiro, espera-se que o paciente apresente febre e outros sintomas poderão estar
presentes ou não. Em torno do terceiro, quarto ou quinto dia, haverá
defervescência da febre. Devemos chamar a atenção de que, neste período,
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não é necessário que o paciente esteja afebril, basta que tenha havido
uma redução nos níveis da febre.
É nesta fase que aqueles que evoluirão de forma grave apresentarão
manifestações clínicas e laboratoriais de gravidade. A fase de recuperação
surge logo após a fase crítica, e se caracteriza por uma estabilização da
fase clínica e melhora laboratorial.4

Dengue – classificação de caso por gravidade
Dengue ± sinais de alarme

Sem

Dengue grave
1. Extravasamento
de plasma grave
2. Hemorragia grave
3. Deficiências orgânicas
graves

Com sinais
de alerta

148
Dengue provável
Viver/viajar para área
endêmica da dengue.
Febre e 2 dos
seguintes critérios
Náusea, vômitos
Erupção

Sinais
de alarme*

1. Extravasamento de
plasma grave levando a:
Dor abdominal
ou sensibilidade
Vômito persistente
Acúmulo de fluido clínico

Dores musculares

Sangramento das mucosas

Teste do laço

Letargia, inquietação

Leucopenia
Qualquer sinal de alarme.
Confirmação laboratorial
de dengue (importante
quando não há sinal de
extravasamento de plasma)

Critérios para
dengue grave

Aumento do fígado > 2 cm
Laboratório - aumento
concomitante HCT com
uma rápida diminuição na
contagem de plaquetas
*Exigindoestritaobservaçãoeintervençãomédica

• Choque (DSS)
• Acúmulo de fluido com
desconforto respiratório
2. Hemorragia grave
avaliada pelo médico
3. Envolvimento
grave de órgãos
• Fígado: AST ou ALT> =
1000
• SNC: alterações da
consciência
• Coração e outros órgãos

CLASSIFICAÇÃO DA DENGUE

ATENDENDO O PACIENTE COM DENGUE
Para que um paciente seja corretamente atendido, três etapas deverão
ser necessariamente cumpridas: a primeira consta de uma avaliação geral;
a segunda, o diagnóstico, avaliação e classificação das fases da doença; e
o terceiro, o tratamento propriamente dito.
Na primeira etapa, a história clínica com a identificação dos sinais
e sintomas é fundamental, assim como uma pesquisa rápida sobre os
antecedentes familiares e antecedentes mórbidos pessoais.4 Caso o
paciente seja portador de uma doença crônica, como por exemplo, diabetes, asma, anemia falciforme, hipertensão arterial, obesidade mórbida,
entre outros, este quadro faz com que o paciente seja classificado imediatamente como grupo B.
Após a história clínica, um exame físico detalhado, que inclua um exame do sistema nervoso, deve ser compulsoriamente realizado. Depois um
exame de laboratório de rotina e a coleta de exames laboratoriais para
confirmação da doença deverão ser realizados sempre que possível.
A segunda etapa na avaliação visa obter o diagnóstico e a classificação da fase da doença, ou seja, compreender se o paciente está na fase
febril, crítica ou de recuperação. A terceira etapa consiste na notificação
da doença e tratamento propriamente dito. Cada paciente deverá ser classificado como grupo A, B ou C.
Estas são as recomendações citadas no Guia de Atenção de Pacientes
com Dengue na Região das Américas, editado pela OPAS. O Ministério da
Saúde do Brasil classifica os pacientes em grupo A, B, C e D.5
Iniciando o atendimento aos casos suspeitos de dengue
A atenção médica às pessoas com dengue envolve um processo organizado, devendo estar focado no reconhecimento precoce e no tratamento
adequado dos enfermos. O tratamento adequado deverá ser estabelecido
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em todos os níveis de atenção médica: primário, secundário e terciário.
O sistema deverá estar preparado principalmente para reconhecer aqueles
indivíduos sob risco de desenvolver dengue grave, e que venham a necessitar de atenção médica hospitalar.
Na primeira consulta, o médico ou a equipe de saúde deverá reconhecer que aquele paciente febril possa ter dengue. O segundo passo
é fazer a notificação imediata ao sistema de saúde de onde o médico
está atendendo uma suspeita de dengue. A seguir, considerando que o
paciente tenha dengue, deve-se ter em mente os cuidados necessários
para que se observe se há ou não fuga capilar. Em outras palavras, identificar se esse paciente necessita de uma reposição hídrica volumosa.
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Em todos os pacientes, a pesquisa dos sinais de alarme deverá ser
compulsória. Caso o paciente não os tenha, deverá necessariamente ser
informado quanto ao reconhecimento destes sinais. Além destes sinais
de alarme, a pesquisa de sangramentos espontâneos ou não deverá ser
realizada. Uma atenção especial deverá ser dada quanto ao comprometimento de órgãos como, por exemplo, o cardíaco ou hepático e quanto à
estabilidade hemodinâmica.6
Observação: Considere sempre que é impossível saber, dentre os pacientes que você atende, qual evoluirá para a forma grave. Uma vez estabelecido
um surto ou epidemia de dengue, há a necessidade da organização de um
plano de contingência, que deverá ser organizado e gerido pela autoridade de
saúde municipal. Neste plano deverão estar bem claro os recursos humanos,
ou seja, médicos e enfermeiros capacitados, tanto na rede de atenção básica,
secundária e terciária, além de estabelecer locais para onde os pacientes
devam ser encaminhados.
Deverão estar bem claro também os recursos para exames laboratoriais
complementares, em especial a determinação do hematócrito a, pelo menos,
cada duas horas, além da disponibilização de soluções de soro fisiológico e
soluções de reidratação oral, assim como a medicação para o controle da febre.

CLASSIFICAÇÃO DA DENGUE

O banco de sangue deverá ter hemoderivados e disponibilizá-los de
forma fácil aos pacientes. Equipamentos como tensiômetros, termômetros, estetoscópios e balanças deverão estar necessariamente disponíveis
em todos os níveis de atenção aos pacientes com dengue.
Detalhes sobre a classificação revisada dos pacientes com dengue
Uma vez que haja suspeita de dengue, os pacientes deverão ser classificados como dengue, com ou sem sinais de alarme, ou dengue grave.
Para que o paciente seja classificado como dengue, ele deverá morar em uma
área de transmissão da doença ou ter viajado para ela. Além disso, deverá
ter febre ou dois ou mais das seguintes manifestações clínicas: náuseas ou
vômitos, exantema, mialgia e artralgias, petéquias ou prova do laço positiva
e leucopenia.
A confirmação de dengue dar-se-á pela prova sorológica, isolamento viral
ou reação em cadeia da polimerase.
A classificação do caso como dengue com sinais de alarme dar-se-á, além
dos dados anteriormente citados, se o paciente apresentar dor abdominal
intensa e contínua, vômitos persistentes, derrames cavitários, sangramento
de mucosas, letargia ou irritabilidade, hepatomegalia maior que 2 cm, ou
laboratorialmente ou aumento no hematócrito junto com a queda rápida da
contagem das plaquetas.
Os pacientes serão classificados como portadores de dengue grave
caso apresentem uma fuga capilar significativa, que leve ao choque ou ao
desconforto respiratório. Será considerado grave ainda aqueles pacientes
que apresentam sangramento importante segundo a avaliação médica, ou
um dano orgânico grave reconhecido por: AST ou ALT acima ou igual a
1000, alterações do sistema nervoso central ou comprometimento cardíaco ou de outros órgãos.
Na próxima página, temos o fluxograma para atendimento às pessoas
suspeitas de dengue adotada pelo Ministério da Saúde do Brasil.
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Fluxograma de atendimento recomendado pelo Ministério da Saúde
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DETALHES DOS SINAIS DE ALARME7
Deverá ser considerado sinal de alarme todas as manifestações clínicas
relacionadas abaixo que ocorram no período da defervescência da febre.
Os sinais de alarme deverão ser interpretados como resultado do
aumento da permeabilidade capilar e marcam o início da fase crítica:6
a) Dor abdominal intensa e contínua: esta manifestação clínica ainda se
deve ao extravasamento de líquido que irrita os plexos nervosos presentes na região retroperitonial. Além disso, o edema súbito da vesícula
biliar pode justificar a dor significativa referida pelo paciente no hipocôndrio direito. É importante que se faça diagnóstico diferencial com
outras causas de abdômen agudo.
b) Vômitos persistentes: deverão ser considerados vômitos persistentes
três ou mais episódios em uma hora, ou cinco ou mais de seis horas.
A importância deste sinal é que os vômitos, além de levarem à desidratação do paciente, impedem a reidratação adequada.
c) Derrames cavitários: deverá ser sempre pesquisado o derrame pleural,
seja pela presente de macicez móvel ou desaparecimento do murmúrio vesicular. Habitualmente, o derrame pleural nos casos de dengue é
percebido no hemitórax direito. Pode-se encontrar ainda ascite ou derrame pericárdico. É importante a utilização de ferramentas de imagem
para a percepção dos derrames cavitários. Se disponível, uma radiografia de tórax em decúbito lateral direito ou a ultrassonografia pleural ou
abdominal deverá ser realizada, com objetivo de detectar-se os derrames
cavitários. Mais uma vez chamamos a atenção de que aqueles pacientes com derrame cavitário deverão ser classificados como dengue com
sinais de alarme. Se junto com a detecção do derrame cavitário o paciente apresentar desconforto respiratório ou instabilidade hemodinâmica,
deverá ser necessariamente classificado como dengue grave (exemplos
na próxima página).
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Alteração súbita
do hemograma
em um curto
período de
48 horas; observe
a rápida elevação
na contagem das
plaquetas.

CONTAGEM
DE PLAQUETAS:
(150 A 450 MIL/MM3)

10.500 P/MM3.
GRUPO SANGUINEO:

B
FATOR RH(D):

154

POSITIVO

CONTAGEM
DE PLAQUETAS:
(150 A 450 MIL/MM3)

345.000 P/MM3.

CLASSIFICAÇÃO DA DENGUE

Reabsorção do
derrame 48 horas
após a admissão
do caso anterior
(pg. 154).

Dengue hemorrágica
ou dengue com sinais
de alarme – pequeno
derrame pleural à
direita em criança.

Volumoso derrame
cavitário à direita na
admissão de uma
criança com dengue
grave ou dengue
hemorrágica.
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Vasculopatia – perda de plasma ou fuga capilar – caso de necrópsia;
observe que o líquido intrabdominal é de consistência espessa pela
riqueza de proteínas.
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Perda de líquidos tanto
em abdomen como em
cavidade torácica.

CLASSIFICAÇÃO DA DENGUE

d) Sangramento de mucosas: a pesquisa destes sangramentos deverá ser
detalhada, buscando evidências no nariz, vagina, aparelho digestivo e
rins. Na CR, os sangramentos de mucosas ganharam uma importância
significativa. Eles representam um sinal de alarme. Na C, os sangramentos
só tinham importância quando ocorriam em combinação com a fuga
capilar (fotos nesta página e na próxima).

A hemorragia observada na fossa cubital foi induzida pela punção
venosa, revelando a tendência hemorrágica do paciente.

Deve-se pesquisar a hemorragia subconjuntival.
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158

O sangramento às vezes
é grave; esta paciente
tinha 16 mil plaquetas.

CLASSIFICAÇÃO DA DENGUE

Dengue hemorrágica – a hemorragia
em localização subungueal.

Dengue hemorrágica – a hemorragia
e exantema do final da doença.
159

Dengue clássica – hemorragias em
virtude da coçadura pelo prurido
intenso.
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160
Dengue clássica – o exantema.

CLASSIFICAÇÃO DA DENGUE

e) Alteração no estado da consciência: qualquer paciente com uma contagem da escala de Glasgow abaixo de 15 ou que apresente irritabilidade
ou ainda sonolência, deverá ser considerado como dengue com sinais de
alarme.
f) Hepatomegalia: sabe-se que é difícil a medida do limite superior e inferior
do fígado. Em outras palavras, quando o paciente tem dor abdominal
importante, é muito difícil que se encontre a borda hepática. Entretanto,
caso seja determinada se elas estiverem mais que 2 cm abaixo do rebordo
costal direito, deverão ser consideradas um sinal de alarme.
g) Aumento progressivo do hematócrito: na CR, a coleta de exames laboratoriais ganhou uma importância significativa. Nesse sentido, se deve
observar sempre os níveis de hematócrito e a determinação da contagem
das plaquetas. O aumento do hematócrito com a queda concomitante
da contagem das plaquetas deverá ser sempre interpretado como sinal
de alarme.
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DETALHES PARA RECONHECER INSTABILIDADE HEMODINÂMICA
A instabilidade hemodinâmica, habitualmente, é fruto da fuga capilar.
Ela pode levar o paciente à morte se não tratada adequadamente. Ocorre
numa frequência maior no período da defervescência da febre, entre o
quarto e o quinto dia de doença, embora possa ocorrer entre o terceiro e
o sétimo dia.
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Chama a atenção que o paciente apresenta instabilidade hemodinâmica sem alteração do nível da consciência. A percepção da instabilidade
hemodinâmica pode ser feita de várias formas: as extremidades frias ou
retardo do enchimento capilar são dados clínicos suficientes para caracterizar o paciente como sendo portador da instabilidade hemodinâmica.
A pressão arterial apresenta alterações típicas da dengue. Inicialmente
haverá um fenômeno chamado de pinçamento de pressão, sendo definido
como a diferença entre a pressão arterial sistólica e diastólica inferior a
20 mm de mercúrio.
Este pinçamento será de gravidade maior nos adultos. Nos adultos,
o pinçamento sempre deverá ser interpretado como um choque mais grave do que nas crianças. Nesse sentido, um paciente poderá estar chocado
mesmo que sua pressão arterial sistólica esteja acima de 90 mm de mercúrio. Na CR, os fenômenos hemorrágicos significativos apontam para
um caso de dengue grave. Entretanto, quadros de coagulopatia grave
habitualmente são secundários ao choque prolongado, e não tratados
adequadamente.
PASSOS PARA O TRATAMENTO
Primeiro
Na história clínica do paciente, deverá ser determinado exatamente o dia de
início da febre. Este dado é importante, pois um paciente no primeiro dia de febre
terá poucas chances de desenvolver uma forma grave. Entretanto, se ele estiver
entre o terceiro e o sétimo dia, terá um risco maior de desenvolver a dengue grave.
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Deverá sempre ser feita uma avaliação do grau de hidratação, considerando a ingesta e as perdas líquidas. Nas perdas, sempre avaliar o número
e o volume dos vômitos.
Se o paciente apresentou diurese nas últimas quatro a seis horas, a
urina está clara e não há queixa de sede; habitualmente deverá ser considerado hidratado. No exame físico, além da determinação do grau de
hidratação, as medidas de pulso e da pressão arterial são fundamentais.
Embora o Ministério da Saúde do Brasil não recomende a coleta do hemograma para todos os pacientes com dengue, sempre que possível a sua realização com contagem de plaquetas deverá ser feita. Exames de dosagem das
enzimas hepáticas, glicemia, proteína total e fração, eletrólise, ureia e creatinina de enzimas cardíacas e o de urina deverão ser realizados caso necessário.
Uma vez que se faça suspeita de dengue, deve-se coletar o exame
sorológico, ou seja, a determinação da IGM e IGG caso o paciente esteja
sendo atendido a partir do sexto dia de doença. Terminada a avaliação
clínica e laboratorial, o paciente deverá ser classificado como pertencente
ao grupo A, B ou C.
Conduta frente ao paciente do grupo A
• Repouso: Como se sabe, o repouso habitualmente deverá ser recomendado para todos os pacientes portadores de doenças infecciosas, pois
ele ajuda na recuperação.
• Ingesta de líquidos: Para os adultos, recomenda-se a ingesta de 2.500 ml
por dia ou mais. Para as crianças, deverá ser oferecido líquido de forma
abundante. Eles deverão ser oferecidos pela via oral na forma de suco,
leite ou chá. Água de coco e soro de reidratação oral também poderão
ser utilizados. O uso de água isolada para as crianças, ainda que recomendado, deverá ser feito com cautela para que se evitem distúrbios
hidroeletrolíticos. Deve-se evitar o uso de anti-inflamatórios não-hormonais. Sempre deverá ser informado ao paciente que, caso ele apresente
os sinais de alarme, deverá imediatamente procurar o serviço de saúde.
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Observação: 1) O cartão de acompanhamento da dengue deverá ser
entregue a todos os pacientes ou aos seus responsáveis. 2) Todos os
casos deverão ser notificados.
Conduta frente aos pacientes do grupo B
É compulsória a coleta de hemograma com contagem de plaquetas, e a reposição hídrica deverá ser feita por via venosa. A solução de
escolha é a de cloreto de sódio a 0,9% ou Ringer lactato, na velocidade de
volume de infusão de 10 ml por quilo na primeira hora. Todos os pacientes
com sinais de alarme deverão ter seus sinais vitais verificados a cada hora.
Caso apresente uma diurese inferior a 1 ml por quilo em uma hora, uma
nova etapa de hidratação deverá ser repetida uma ou duas vezes.
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Se houver melhora clínica e a diurese ficar acima de 1 ml por quilo ou
mais por hora, a hidratação poderá ser reduzida para 5 a 7 ml por quilo por
hora nas próximas duas a quatro horas, reduzindo-se progressivamente.
Caso o resultado do hematócrito evidencie uma elevação ou se houver instabilidade hemodinâmica, considere que o paciente está evoluindo
com choque, e deverá ser tratado como paciente do grupo C. Em resumo,
pacientes do grupo B deverão ter seus sinais vitais e a perfusão periférica
verificados a cada hora até que saia da fase crítica. Habitualmente, os
pacientes saem da fase crítica dentro das próximas quatro horas.
A diurese deverá ser quantificada a cada hora, assim como o hematócrito a cada 12 a 24 horas. É importante a determinação da glicemia e
a observação da função dos órgãos vitais. Nunca é demais lembrar que a
ausculta cardíaca e pulmonar, assim como a avaliação do sistema nervoso,
deverá ser feita várias vezes ao dia.
A medida da temperatura axilar ou oral deverá ser feita em todos os
pacientes atendidos. O objetivo desta medida é detectar a defervescência
da febre ou casos de hipotermia que podem apontar para a instabilidade
hemodinâmica.8
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Conduta frente aos pacientes do grupo C
• Tratamento do choque: Uma vez determinado que o paciente está em
choque, o uso de soluções cristaloides na velocidade de 20 ml por quilo
em 15 a 30 minutos deverá ser iniciada imediatamente. Caso desapareçam os sinais de choque, a velocidade de infusão deverá ser reduzida
para 10 ml por quilo por hora. Duas horas após o início do tratamento,
o hematócrito deverá ser repetido.
Se o hematócrito apresentar queda e o paciente estiver hemodinamicamente bem, o volume de hidratação poderá ser reduzido para 5 a 7 ml
por quilo por hora nas próximas 6 horas. Após as 6 horas, a hidratação do
paciente deverá ser feita de acordo com o grau de hidratação.
Às vezes, apesar da hidratação inicial, o paciente segue com sinais de
choque. Nesse caso, o hematócrito deverá ser colhido imediatamente.
Se este novo hematócrito revelar-se elevado comparado com o esperado
para o paciente, uma terceira hidratação volumosa deverá ser realizada
semelhante às iniciais. Se o paciente melhorar, a hidratação deverá ser diminuída como citado anteriormente.
Caso o paciente não melhore
a) Considere o uso de aminas dopaminérgicas.
b) Considere que outras condições de base como cardiopatias, nefropatias,
diabetes, gravidez ou obesidade podem estar interferindo no curso clínico
da doença; tente estabilizar estas condições.
c) Colete, se possível, uma gasometria arterial e observe o pH. Uma acidemia persistente pode interferir na resposta do paciente. Muitas vezes, a
má resposta à infusão de líquido pode ser causada por uma hemorragia
interna ainda não exteriorizada.
d) Como medida heróica, o uso de soluções coloides pode excepcionalmente
ser utilizada na dose de 10 a 20 ml por quilo por hora em 30 minutos nos
casos de má resposta ao uso de cristaloides. Uma segunda dose de cristaloide poderá ser utilizada caso o paciente não responda. Alguns pacientes
podem vir a necessitar de grandes volumes de hidratação.
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Caso haja uma queda súbita da contagem do hematócrito, acompanhada da melhora clínica, considere esse fato como positivo. Entretanto,
se juntamente com a queda do hematócrito houver a instabilidade
hemodinâmica, considere a necessidade de reposição de concentrado de
hemácia na dose de 5 ml a 10 ml por quilo. Todos os pacientes com choque deverão ter testes de coagulação determinados.
O tempo de protrombina (TP) e o tempo parcial de tromboplastina ativada (TPTa) e fibrinogênio deverão ser determinados. Se a dosagem do fibrinogênio estiver abaixo de 10 mg por decilitro, a transfusão de crioprecipitado
na dose de uma unidade para cada 10 quilos deverá ser realizada. Caso o
fibrinogênio esteja acima de 100 mg e o TP ou TPTa acima de 1,5 vezes o
valor normal de controle, o plasma fresco congelado deverá ser utilizado.
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A transfusão de plaquetas habitualmente não é recomendada, exceto
em casos de sangramentos persistentes e não controlados, desde que o
choque já tenha sido resolvido, ou caso uma cirurgia de urgência necessite
ser realizada, como no procedimento de cesariana.
CONSIDERAÇÕES SOBRE AS HEMORRAGIAS
Os fenômenos hemorrágicos da dengue habitualmente são discretos e
não necessitam de um tratamento especial.
Grandes hemorragias ocorrem geralmente nos pacientes com choques
prolongados, naqueles que tenham doença ulcerosa anterior, que fazem
uso de anticoagulantes orais, que fizeram uso de drogas por via intramuscular ou que inadvertidamente utilizaram anti-inflamatórios não-hormonais para o tratamento da febre.
As hemorragias graves podem ser percebidas pela instabilidade hemodinâmica independentemente do nível de hematócrito. Nunca é demais
lembrar que a fuga capilar leva a um aumento do hematócrito, e esse fato
poderá subestimar uma hemorragia não exteriorizada. As transfusões de
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sangue deverão ser realizadas somente para os casos nos quais se considere as hemorragias graves.
Como a reposição de líquido nestes pacientes deve ser sempre feita de
forma abundante, alguns deles sofrem de um fenômeno de sobrecarga de
volume, que poderá comprometer o prognóstico destes pacientes.
A identificação da sobrecarga pode ser feita clinicamente pela percepção do sofrimento respiratório, taquipneia, presença da tiragem intercostal ou de estertores crepitantes e sibilos ou ainda volumosos derrames
pleurais, ascite ou turgência jugular.
Um quadro de edema agudo de pulmão ou choque reversível por insuficiência cardíaca também pode apontar para a sobrecarga de volume.
O manejo da sobrecarga de volume depende da fase da doença em que o
paciente se encontra.
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Se ele já saiu da fase crítica e está hemodinamicamente estável, a
simples suspensão da hidratação venosa associada a uma vigilância clínica
rigorosa poderão ser suficientes para tratar o paciente. Algumas vezes
faz-se necessário o uso de furosemida.
Se o paciente estiver no período de fuga capilar, o uso de diurético
deverá ser evitado. Lembre-se que a principal guia para a reposição de
líquidos é a contagem do hematócrito.
Por fim, deve-se sempre observar, principalmente nos casos graves,
que o paciente deverá apresentar distúrbios bioquímicos, como hiper ou
hipoglicemia, hiper ou hipopotacemia, hiponatremia e alterações do cálcio sanguíneo.
Algumas vezes, por necessitarem de tratamento hospitalar, os pacientes poderão desenvolver infecções bacterianas e o uso de antimicrobianos
fica recomendado.
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Caso de óbito por dengue
hemorrágica.
Observe a hemorragia digestiva.
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Observe a significativa
hemorragia cutânea

CLASSIFICAÇÃO DA DENGUE

Observe o discreto
derrame pleural.

Observe a descrição do caso a seguir e identifique no gráfico a simultaneidade dos achados, queda da plaqueta com elevação do hematócrito.

Caso Clínico
Paciente TDD, 7 anos, procedente de Parnamirim, no Rio Grande do Norte,
iniciou quadro de febre e cefaleia há 5 dias. No 2° dia da doença, procurou o
posto de saúde próximo a sua casa, sendo medicado com dipirona e liberado.
O pai refere que a febre era sempre 39 - 40°C e, mesmo com a dipirona,
nunca ficou afebril, o mínimo era 38°C.
No 3° dia da doença, evoluiu a noite com vômito sanguinolento (borra
de café) quando procurou o pronto-socorro de um hospital maior onde
também foi medicado com dipirona e liberado.
No dia seguinte, teve melhora da febre, porém a noite retornou ao
mesmo hospital por apresentar novo episódio de vômito; desta vez com
sangue vivo e piora do estado geral. Foi internado e feita melhor investigação.
Apresentou ainda epistaxe espontânea após internamento.
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Derrame
Pleural
Albumina

2,7
8.200
7.300

Leucócitos

5.800

47,5%

46%
42%

Hto
37%
Plaquetas

36.000

31.000

18.000

Epistaxe
Vômitos
Sanguinolentos
Cefaleia
Febre
PAS
PAD

115

07/05

08/05

09/05

66
10/05

46.000

27.000

92

65
06/05

37% 37%
45.000

104
59
11/05

12/05
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Observe o volumoso
derrame cavitário do
caso anterior.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Algumas medidas são consideradas boas e más práticas em pacientes:
• Observar e valorizar os achados clínicos e orientar sobre os sinais de alarme são ações positivas e sempre deverão ser observadas a cada atendimento do paciente.
• Encaminhar pacientes ou liberá-los sem as orientações necessárias ou
indicações inadequadas podem pôr em risco a vida do paciente.
• Utilizar anti-inflamatório não-hormonal ou ácido acetilsalicílico no lugar
do paracetamol para o controle da febre pode influir sobre os sangramentos.
• Não correlacionar os níveis de hematócrito com as necessidades de reposição de líquidos, não fazer o segmento clínico após a infusão de líquidos, não interpretar os níveis de hematócrito com a devida correlação
clínica e administrar os líquidos independentemente das condições do
paciente podem pôr em risco a sua vida.
• O uso de soluções hipotônicas ou o uso excessivo de líquidos também
podem agravar o quadro clínico.
• Aplicar medicações por via intramuscular é absolutamente proibido.
Detalhamento da realização da prova do laço6
1. A prova do laço deve ser realizada na triagem, obrigatoriamente, em
todo paciente com suspeita de dengue e que não apresente sangramento
espontâneo.
Caso o leitor tenha dúvidas quanto à interpretação da prova, deverá pedir
para outro componente da equipe de saúde realizar a leitura. Sendo negativa, a prova poderá ser repetida em outro braço ainda durante o atendimento. Se for positiva, não necessitará ser repetida. Deve-se observar se
há vazamento nas conecções do medidor de pressão.
2. A prova deverá ser repetida no acompanhamento clínico do paciente
apenas se previamente negativa.
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3. Verificar a pressão arterial e calcular o valor médio pela fórmula (PAS
+ PAD)/2. Por exemplo: PA de 100 x 60 mmHg, então 100+60=160,
160/2=80; então, a média de pressão arterial é de 80 mmHg. Insuflar
o manguito até o valor médio e manter durante cinco minutos nos
adultos e três minutos nas crianças.
4. Desenhar um quadrado com 2,5 cm de lado no antebraço e contar o
número de petéquias formadas dentro dele; a prova será positiva se
houver 20 ou mais petéquias em adultos, e dez ou mais em crianças;
atenção para o surgimento de possíveis petéquias em todo o antebraço,
dorso das mãos e nos dedos.
5. Se a prova do laço apresentar-se positiva antes do tempo preconizado
para adultos e crianças, a mesma pode ser interrompida.
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6. A prova do laço frequentemente pode ser negativa em pessoas obesas
ou durante o choque da dengue, ou em outras causas de choque.
7. Tamanho da bolsa de látex do manguito, segundo a faixa etária9
Faixa de idade

Bolsa do manguito

0 – 1 mês

3 cm

2 – 23 meses

5 cm

2 – 4 anos

7 cm

5 – 10 anos

12 cm

> 10 anos

18 cm

8. Pressão arterial sistólica, de acordo com a idade
Sistólica

Diastólica

Recém-nascido

60-70

20-60 (mmHg)

Lactente

87-105

53-66 (mmHg)

Pré-escolar

95-105

53-66 (mmHg)

Escolar

97-112

57-71 (mmHg)
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A prova do laço – observe a grande quantidade de petéquias.
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Dengue hemorrágica – a hemorragia cutânea quando da colocação
das pêras de eletrocardiógrafo.

Dengue no Brasil

Doença Urbana

Capítulo 9

Edema – observado em crianças com forma grave da doença.
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Dengue hemorrágica – a hemorragia cutânea e o
exantema puntiforme do final da doença.

CLASSIFICAÇÃO DA DENGUE

A hemorragia pode estar “oculta” – o exame clínico deverá ser completo
e deve-se buscar hemorragias.
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DIAGNÓSTICO
LABORATORIAL/TESTES

A confirmação da infecção pelo vírus
da dengue não é necessária para que
se institua o tratamento dos casos.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A epidemias ou surtos, pode congestionar os laboratórios privados

coleta de espécimes laboratoriais, principalmente em episódios de

ou de saúde pública sem que isso represente um impacto na condução
dos casos e na redução das taxas de letalidade pela doença.

Nesse sentido, a coleta de testes laboratoriais confirmatórios deverá
ficar reservada para os casos graves ou quando solicitados pelas equipes
de vigilância epidemiológica.
Sabe-se que, durante a infecção primária pelo vírus da dengue, a produção IgM só se fará presente após o quinto dia de doença, e terá um nível
sérico superior ao encontrado nos casos de infecção secundária.
A IgG só se fará presente cerca de 7 dias após o início da doença. Na
infecção secundária, a IgG presente desde o primeiro dia terá níveis muito mais
elevados na convalescência quando comparados com a infecção primária.10

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL/TESTES

Detalhes dos principais testes utilizados e sua utilidade
a) MAC-ELISA
É o teste disponibilizado pelo Ministério da Saúde para o diagnóstico
da dengue. Ele detecta a IgM e, como dito anteriormente, deverá ser
solicitado somente após o quinto dia de doença. Existem no mercado
diferentes kits comerciais com sensibilidade e especificidade variáveis.
É possível que este teste tenha reações cruzadas com outros flavivírus.
Uma limitação desse teste, além da possibilidade de reação cruzada, é
que pode persistir positivo por um período longo de 2 a 3 meses. No
caso deste teste ser positivo, o paciente deverá ser considerado como
tendo tido infecção recente pelo vírus da dengue.
b) IgG ELISA
Este teste é utilizado para detectar infecção prévia pelo vírus da dengue. Ele guarda uma correlação com o teste de hemaglutinação utilizado no passado. Se o indivíduo apresentar uma IgG negativa nos
primeiros dias da doença e com IgG positiva na convalescência, será
considerado como tendo tido infecção primária pelo vírus da dengue.
Caso tenha IgG positiva na fase aguda com o aumento de quatro vezes
na convalescência, será considerado como tendo infecção secundária.
Parte dos testes utilizados na rede pública e privada é apenas qualitativo, impedindo a comparação de títulos entre a fase aguda e a convalescência.
c) NS1-ELISA
Durante a replicação viral, a proteína NS1 é liberada no plasma e poderá
ser detectada por ELISA. A pesquisa do NS1 tem se mostrado útil para
o diagnóstico da dengue. Acredita-se que sua detecção guarde relação
com a viremia, embora esta correlação não seja de 100%.
d) PCR
A reação em cadeia da polimerase (PCR) tem sido utilizada como
excelente ferramenta para diagnóstico da dengue. A real time (RT-PCR)
já está disponível e é um método automatizado. Tem se mostrado com
uma sensibilidade que varia de 80 a 90% e uma especificidade de
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95%. Uma PCR positiva é uma prova definitiva de que o indivíduo
está infectado. A PCR também pode identificar o sorotipo que esteja
infectando o paciente. Caso a coleta da PCR tenha sido realizada nos
primeiros 5 dias da doença e resulte negativa, uma nova coleta de
sangue deverá ser realizada para testes sorológicos.
e) Testes de neutralização de redução em placa e de microneutralização
Também podem ser utilizados para determinar o sorotipo que esteja
infectando o paciente. Amostras para a realização deste teste deverão
ser coletadas na convalescência.
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f) Isolamento viral
O isolamento viral em cultivo de células está disponibilizado em laboratórios de referência no Brasil e em muitos outros de saúde pública.
Como se sabe, a coleta de amostra deverá ser feita até o quinto dia
de doença. O espécime a ser coletado é o sangue total. A vantagem
desse exame é que permite, assim como a PCR, o reconhecimento do
sorotipo infectante.10
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A VACINA
PARA DENGUE
Os flavivírus têm características que
historicamente facilitaram a criação de
vacinas - a mais antiga foi produzida
no primeiro quarto do século XX e está
em uso até hoje.
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P

ara alguns flavivírus, a vacinação já está bem estabelecida, como
no caso da encefalite japonesa. Em outros casos, a construção de
uma vacina tem se revestido de grande dificuldade, e este tem sido o caso
da vacina contra a dengue.
Embora controverso e ainda motivo de muito debate, a hipótese de
amplificação na infecção sequencial como causa dos casos graves, este
assunto ainda preocupa os pesquisadores deste campo.
A possibilidade de uma vacina induzir uma infecção semelhante a uma
infecção primária e, posteriormente, em uma nova infecção poder ocorrer
um caso grave, será sempre possível.
Serve como alerta lembrar que outros fatores poderão funcionar como
amplificadores da multiplicação do vírus da dengue em um indivíduo.
Dentre estes fatores, poderemos destacar alguns polissacarídeos e endotoxinas.

Dengue no Brasil

Doença Urbana

Capítulo 11

Outra dificuldade importante é que geralmente nas áreas de ocorrência de dengue há a circulação de mais de um sorotipo, o que faz surgir
uma condição para o uso sempre de uma vacina que proteja contra mais
de um sorotipo.
Ainda que exista a situação hipotética da ocorrência de quatro casos
de dengue em um mesmo indivíduo, este quadro é raro e, praticamente,
só há dados anedóticos sobre a sua ocorrência. A falta da ocorrência de
quatro episódios de dengue em um mesmo indivíduo se deve ao fato da
propriedade da proteção cruzada da imunidade humoral ou ainda da imunidade celular.
Quando se analisa os efeitos de uma vacina, deve-se sempre considerar os efeitos protetores (chamados de imunogenicidade) e os efeitos
adversos (chamados de reatogenicidade).
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É sabido que nos ensaios históricos de vacinas produzidas contra a
dengue sempre há o temor de que uma reatogenicidade esteja presente, visto que estudos publicados em 1984 revelaram uma soroconversão
de 61% quando se tentou proteger contra o sorotipo 2. Neste estudo,
observou-se ainda que uma vacinação prévia para o vírus da febre amarela aumentou a taxa de soroconversão para 90%. Depois de inúmeras
recomendações para a criação de uma vacina para dengue, observou-se
que uma versão ideal seria uma vacina com proteção contra os quatro
sorotipos, portanto tetravalente, atenuada e viva.
Vários estudos com vacina contra dengue atenuadas revelaram que
os anticorpos neutralizantes homotípicos surgem após cerca de 14 dias
depois da vacinação inicial.
Os vírus vacinais têm pouca capacidade de infectar mosquitos, e que
eles produzem uma viremia, sendo esta causada por vírus semelhante ao
vírus vacinal. E também que a leucopenia é um achado frequente nos
indivíduos vacinados.

A VACINA PARA DENGUE

Recentemente, a farmacêutica Sanofi-Pasteur desenvolveu uma vacina
tetravalente quimérica. Na verdade, ela é uma vacina formulada com uma
espinha dorsal do vírus da febre amarela e com componentes dos quatro
sorotipos do vírus da dengue. É, portanto, um vírus quimérico.
A chamada CYD (Chimeric Yellow Dengue) vaccine está em estudo na
fase três. Atualmente, um grande estudo está sendo realizado tanto na
América Latina como na Ásia. Resultados iniciais divulgados pelo fabricante
revelaram atividade contra três dos quatro sorotipos do vírus da dengue.
Espera-se que os resultados sejam promissores. A farmacêutica GSK
também está desenvolvendo uma vacina contra a dengue, mas que se
apresenta nas fases mais iniciais de estudo.
Acredita-se que somente uma vacina tetravalente e eficaz contra a
dengue seja capaz de controlar a doença a nível mundial.
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PARADIGMAS
QUEBRADOS
Apesar de ser constantemente
analisada por médicos e pesquisadores,
a dengue ainda apresenta desafios
de interpretação graças às suas
especificidades. E nem sempre o
que parecer ser, é!
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A

dengue é uma doença viral presente em muitos países. No Brasil, as
epidemias ocorrem de forma grave desde os anos 80, mas há dificuldade, por parte de muitos componentes das equipes de saúde que atendem as pessoas com suspeita de dengue, de compreender alguns aspectos
específicos da doença (sejam particularidades das manifestações clínicas
ou da fisiopatologia). Por isso, chamaremos de “paradigmas quebrados”
a algumas características muito particulares da dengue que não poderão
ser transportadas de outras doenças infecciosas clássicas. O objetivo deste
texto é apenas tornar mais claro a compreensão da doença.
“A DENGUE É UMA DOENÇA VIRAL E, PORTANTO, BENIGNA”

Na prática, ao se atender um paciente com uma doença febril aguda,
sem sinais de comprometimento grave, habitualmente se diz ao paciente
ou ao seu responsável que ele (o paciente) tem uma doença benigna.
Alguns chamam a essa doença inespecífica de “virose”, o que, na prática,
se traduz por uma “doença benigna”. É assim que a dengue era chamada
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até os anos 50 do século XX. Entretanto, diante de um grande número de
casos de dengue, sempre há a possibilidade da ocorrência de casos graves
e, às vezes, fatal. Neste sentido, deve-se evitar usar o termo virose; melhor
dizer que se trata de uma doença com características compatíveis ou não
com a dengue.
“UM VÍRUS, UMA DOENÇA”
No dia-a-dia, aprendemos que cada agente etiológico será capaz
de produzir uma única doença, havendo a possibilidade de variação na
sua gravidade. Por exemplo, o vírus Varicela Zoster poderá produzir uma
varicela mais ou menos grave, mas o entendimento da patogenia será um
só. No caso do vírus da dengue para os casos clássicos, as explicações de
patogenia e manifestações clínicas serão completamente diferentes dos
casos de febre hemorrágica.
Estas duas manifestações clínicas representam, na verdade, duas
doenças diferentes, e uma não seria a complicação da outra. Atualmente,
alguns autores defendem que, na verdade, a doença seria espectral,
sendo uma mesma doença que variaria de uma forma benigna até uma
mais grave. Entretanto, a produção significativa de citocinas inflamatórias
se faz mais patente nas formas graves.
“A IMUNIDADE PROTEGE”
Esta é uma regra nas doenças infecciosas, sendo o fundamento das
imunizações. O fenômeno esperado é que em infecções sequenciais haja, pelo
menos, uma redução da intensidade dos sintomas ou da gravidade da doença.
Entretanto, o fato de uma pessoa ter imunidade parcial ao vírus da
dengue representa um fator de risco para desenvolver a febre hemorrágica.
Nunca ter tido a doença será um fator de proteção. A incapacidade de
neutralizar as formas jovens do vírus da dengue em uma infecção sequencial
pode aumentar as chances de adoecer de forma grave.
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“PIORA, QUANDO MELHORA”
Este aspecto clínico é muito particular da dengue, pois será exatamente entre o terceiro e o sexto dia da doença que poderá ocorrer a fuga
capilar, exatamente quando o indivíduo apresenta uma aparente melhora
clínica. Muitos pacientes complicam neste momento. O cartão da dengue,
adotado pelo Ministério da Saúde do Brasil e se corretamente utilizado e
preenchido, colaborará para que se valorize a doença e seus sintomas na
linha do tempo. Neste cartão deverão ser registrados os sinais vitais e exames realizados ou solicitados. O paciente deverá ter sempre este cartão
em mãos com as devidas orientações.

“SE HÁ HEMORRAGIA, É DENGUE HEMORRÁGICA”
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Parece muito lógico que esta manifestação clínica seja a característica
da febre hemorrágica da dengue, mas as hemorragias poderão estar presentes apenas após provocação pela prova do laço, e até mesmo ausentes
como na sua forma mais grave, que seria o grau IV da febre hemorrágica.
Da mesma forma, a presença de fenômenos hemorrágicos poderá estar
presente na forma clássica da doença e, ainda que significativos, não indicar
dengue hemorrágica. Por exemplo: poderiam estar presentes nos casos de
volumosas hemorragias digestivas em indivíduos que abusam da ingestão
de álcool e desenvolvem dengue.
De acordo com a Classificação Revisada, a presença de sangramentos,
ainda que pequenos, de mucosa apontariam para uma forma mais significativa da doença, como, por exemplo, a dengue com sinais de alarme.
“SE TEM FEBRE, TEM DOENÇA”
Por ser a febre um dos principais marcadores clínicos da infecção, os
clínicos, em geral, reconhecem esta manifestação como atividade de uma
infecção. Entretanto, será exatamente a defervescência da febre que mar-
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cará a entrada do indivíduo com dengue hemorrágica na fase crítica da
doença, período de maior risco de choque e óbito.
É sempre bom lembrar que a defervescência é o momento em que
haverá redução dos picos febris, podendo ou não haver hipotermia.

“SE JÁ TIVE A DOENÇA, NÃO HÁ RAZÃO PARA PREOCUPAÇÃO”
A isto se chama de experiência vivenciada. É comum pessoas que já
tiveram dengue não procurarem serviços de atendimento pelo fato de já
saberem como proceder. Entretanto, será justamente em um segundo ou
terceiro episódio de dengue que as formas graves poderão ser desenvolvidas, e o curso clínico será completamente diferente, necessitando de
orientações terapêuticas distintas de um caso clássico. Além disso, podem
ter surgido, ao longo do tempo, novas variáveis como, por exemplo, uma
hipertensão arterial sistêmica ou diabetes mellitus, que poderão agravar o
curso da doença e, portanto, somente o médico será capaz de correlacionar estes novos fatos com a doença do paciente.
“COMO MÉDICO, JÁ CUIDEI DE VÁRIAS PESSOAS COM DENGUE E
NADA ACONTECEU COM ELAS”
É sempre importante lembrar que um caso de febre hemorrágica
sempre surgirá dentro de um grande número de casos de dengue clássica.
E normalmente há um congestionamento dos locais onde as pessoas são
atendidas.
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