DENGUE

ABORDAGEM GERAL SOBRE O AEDES
AEGYPTI

A origem do Aedes aegypti:
conhecendo um pouco da
história
Desde a época da escravidão o
mosquito Aedes aegypti vem
ocasionando vítimas no Brasil.
Originário do Egito, na África, se
espalhou pelas regiões tropicais
e subtropicais do mundo através
das grandes navegações, no
período colonial (século XVI).
Nessa época no Brasil chegavam
navios que traficavam escravos
da África, neles viam tonéis de
armazenamento de água e com
ovos de mosquito.

•
•
•
•
•
•

Conhecendo o Aedes aegypti
O tempo de vida gira em torno de 30 dias.
A autonomia de voo dificilmente ultrapassa 100 metros.
Costuma picar nas primeiras horas da manhã e nas últimas da tarde, porem à noite em
ambientes bem iluminados o mosquito também pode manter-se ativo.
É um mosquito totalmente adaptável ao meio urbano, habitando no interior das residências.
Somente a fêmea, depois da cópula, necessita de sangue para maturação dos ovos.
O intervalo entre a alimentação sanguínea e a oviposição varia de 2 a 3 dias

CICLO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI
As fêmeas após a cópula,
precisam
realizar
a
hematofagia (alimentação
com sangue) importante
para o desenvolvimento
completo dos ovos e sua
maturação nos ovários.
Normalmente, as fêmeas
do
Aedes
aegypti encontram-se aptas
para a postura de ovos três
dias após a ingestão de
sangue, passando então a
procurar local para desovar.

Ao encontrar recipientes para
desova, as fêmeas do Aedes
aegypti depositam seus ovos
nas paredes do criadouro,
bem próximo à superfície da
água, porém não diretamente
sobre a água. Por isso, a
necessidade de lavar com
escova ou bucha as paredes
dos recipientes para que haja
a remoção dos ovos que
permanecem grudados. Este
ciclo em temperaturas como a
do nosso município pode
acontecer em até 05 dias.

ASPECTOS CLÍNICOS DA
DENGUE

Avaliação das Causas de Óbitos por Dengue
Ministério da Saúde
•

Os sinais de alarme e choque para dengue não foram pesquisados rotineiramente

•

Os profissionais não utilizaram o estadiamento clínico preconizado pelo MS

•

A hidratação dos pacientes foi inferior ao preconizado pelo manual

•

Os exames laboratoriais, como hematócrito, necessário para a adequada hidratação e
dosagem de plaquetas não foram solicitados com a frequência recomendada e a interpretação
do hematócrito não foi adequada

•

O tempo de entrega de resultados pelo laboratório foi inadequado para o seguimento de
pacientes com dengue

•

O tipo de assistência (supervisionada) e o intervalo de reavaliação foram inferiores ao
estabelecido

História Natural Dengue

Dengue é uma única enfermidade
sistêmica e dinâmica.

• Avaliação de PA em 2 posições ( sentado
e em pé ou deitado e em pé)
• Temperatura corporal
• Pulso
• Prova do laço ( realizar no paciente
Grupo A)

Atenção!!!!
• Toda vez que suspeitar Dengue fazer as
seguintes perguntas:
• Sem fator de risco e sem sinal
hemorrágico
Grupo A
• Tem fator de Risco ou sinal
hemorrágico?
Sim
Grupo B
• Tem sinal de alarme?
Grupo C
• Está em choque?
Grupo D

Para Todos os pacientes
• Iniciar hidratação dos pacientes de
imediato de acordo com a classificação,
enquanto aguarda exames laboratoriais.
Hidratação oral para pacientes do Grupo
A e B enquanto aguarda avaliação
médica. Hidratação venosa para
pacientes dos grupos C e D.

Caso clínico
Identificação – JWGF, 15 anos, masculino, estudante , natural e residente de São José do Rio
Preto
História da doença atual – Procurou atendimento médico em 02/01/2019 com queixa de febre,
mialgia e cefaléia há 1 dia. Horário 16:48 horas sinais vitais PA: 129x76 sentado e PA em pé 120x
80 FC: 156 Saturação: 97% Temp: 37,9°C Peso 70 kg
Exame físico: REG, Corado, hidratado, febril, sem sinais meníngeos e sem alterações cutâneas.
Nega fator de risco. Realizado prova do laço: negativo
HD: Febre a esclarecer
Suspeita de Dengue? Sim

Grupo A
CD: Hemograma ( não é obrigatório, porém é bom para ter como referência)

Continuação do Caso
• Resultado do hemograma Hb: 14 Ht: 39,7 Lo: 8920 S: 77,4%
Plaquetas: 253 mil
• Paciente assintomático, estável hemodinamicamente, sem
queixas. Reavaliado novamente.
• Precórdio: RDR sem sopros/BNF
• Pulmões: MV presente bilateralmente, sem RA
• Abdomen: indolor, DB negativo
• Extremidades: perfundidas
• HD: Dengue
Conduta: Notificação compulsória
Coleta de NS1 Dengue
Cartão de orientação ao paciente com suspeita de Arboviroses
Hidratação conforme o peso

Cartão de Orientação ao Paciente Suspeita de
Arbovirose

Conduta para Grupo A
• Acompanhamento ambulatorial
• Exames complementares: hemograma completo a
critério do médico ( porém bom para acompanhamento
e valor de referência)
• Exame específico (isolamento viral) coletar NS1 até
3° dia e sorologia a partir dos 6° dias
• Conduta: hidratação oral
• Adultos: 60ml/kg/dia sendo 1/3 em Soro de
reidratação oral e 2/3 em água, suco de frutas, chás e
agua de coco
• Retorno no 5° dia da doença; ou quando a febre cessar
ou se aparecer sinais de alarme

Grupo A
•

•

•
•
•
•

•
•

Crianças (< 13 anos de idade): orientar paciente e o cuidador para hidratação por
via oral. Oferecer 1/3 na forma de soro de reidratação oral (SRO) e o restante
através da oferta de água, sucos e chás.
Considerar o volume de líquidos a ser ingerido conforme recomendação a seguir
(baseado na regra de Holliday Segar acrescido de reposição de possíveis perdas
insensíveis)
Crianças até 10 kg: 130 ml/kg/dia
Crianças de 10 a 20 kg: 100 ml /kg/dia
Crianças acima de 20 kg: 80 ml/kg/dia
Considerar a oferta de 1/3 deste volume diário total se paciente estiver
aguardando atendimento ou exame. Especificar em receita médica ou no cartão
da dengue o volume a ser ingerido.
Manter a hidratação durante todo o período febril e por até 24-48 horas após a
defervescência da febre.
A alimentação não deve ser interrompida durante a hidratação e sim
administrada de acordo com a aceitação do paciente. O aleitamento materno
dever ser mantido e estimulado.

Continuação

Paciente JWGF retornou 05/01/2019
Queixa principal: febre há 4 dias ,cefaléia , mialgia e com
aparecimento de exantema em corpo há 1 dia.
PA sentado : 120X75 mmhg
PA em pé: 120x80 mmhg FC: 120 Saturação: 99% Temperatura
36,8°C
EF: Orofaringe sem alterações
Abdomen: sem alterações, DB negativo, RHA positivo
Pulmões: MV mantido bilateralmente, sem RA
Precórdio: RDR sem sopros/BNF
Extremidades: perfundidas
Sem rigidez de nuca
EF: BEG, lucido, orientado com relação ao tempo e espaço, febril
HD: Dengue
Prova do laco positiva
CD: Grupo B

Prova do Laço

Insuflar manguito na Pressão Arterial Média e manter sob pressão por 5 min em
adultos e 3 minutos, com manguito adequado para Criança.

Grupo B
Retorno diário e hemograma
Resultado do segundo hemograma : Hb: 15,4 Ht: 44,1
Lo: 3820 Plaquetas: 246 mil
Relembrando o Primeiro hemograma : Hb: 14 Ht: 39,7
Lo: 8920 S: 77,4% Plaquetas: 253 mil
Atentar no hemograma a hemoconcentração –
hematócrito do dia 02/01: 39,7 ( 10%: 3,9)
Interpretando o Hemograma 05/01: 44,1 ( aumento de
mais de 10% do valor basal 39,7 + 3,9: 43,6)

Conduta neste retorno
• No segundo retorno a conduta do Grupo B com aumento do
Hematócrito em mais de 10% :
• Encaminhar para Leito de observação para supervisão da
hidratação seja oral, se paciente aceitar no volume para adultos
de 80 ml/kg/dia sendo 1/3 administrados em 4 horas na forma
de soro de reidratação ou se não aceitar por via oral, fazer
parenteral com soro fisiológico 25 ml/kg em 4 horas
• Crianças: Conforme cálculo de hidratação do Grupo A,
oferecendo 1/3 do volume em 4 horas
Hidratação venosa se necessário : Soro fisiológico ou Ringer
Lactato – 40ml/kg/4h
• Reavaliar clinicamente e hematócrito assim que termina o soro

Continuação da Conduta Grupo B
• Continuar hidratando enquanto aguarda este novo hematócrito;
• Se aumento do hematócrito ou presença de sinais de alarme Sim: Fazer conduta do Grupo C
• Sem aumento do hematócrito e sem presença de sinais de
alarme: Hidratação domiciliar do Grupo A e retorno em 24 horas
para reavaliação
• Procura imediata de serviço de urgência em caso de sinais de

alarme;
• Retorno diário para reavaliação até o 7° dia de doença
• Repetir hemograma com plaquetas nas consultas de retorno
• Dar alta após o 7° dia de doença se ausência de sinais de alarme
Coletar sorologia para Dengue no retorno

Valores de Referência Hematócrito

Lembrando os Grupos de Risco
• Gestantes;
• Crianças (menores de 2 anos) e idosos (maiores de 65 anos);
• Portadores das seguintes comorbidades com potencial de descompensação
clínica: hipertensão arterial sistêmica, cardiopatia, diabetes mellitus, asma,
DPOC, doença hematológica (especialmente anemia falciforme) ou renal
crônica, hepatopatia, doença cloridro-péptica ou doença auto-imune, uso de
anti-coagulante ou anti-agregante plaquetário, imunossupressores, antiinflamatórios;
• Pacientes em risco social (as situações de risco social devem ser avaliadas
individualmente e incluem aquelas que possam comprometer a adesão do
paciente às recomendações de hidratação e/ou de acompanhamento clínico
propostas para o caso em questão);
• Presença de petéquias espontâneas ou prova do laço positiva.

Continuação do Caso Clinico
• O mesmo paciente retornou dia seguinte
no 6° dia do inicio dos sintomas pois
referia que não conseguia ingerir a
quantidade de líquidos necessária, a
febre tinha terminado e iniciou dor
abdominal, vômitos além de sentir-se
mal com tontura ao levantar da cama ou
do sofá.
• Qual a classificação clinica neste
retorno: Dengue Grupo C

Quais são os sinais/sintomas de alarme
Grupo C
• Dor abdominal intensa (referida ou à palpação) e contínua;
• Vômitos persistentes;
• Hipotensão postural (queda maior que 20 mmHg na PA sistólica ou
10 mmHg na PA diastólica em um intervalo de até 3 minutos após o
paciente se colocar de pé);
• Lipotímia;
• Hepatomegalia (> 2cm abaixo do rebordo costal) dolorosa;
• Sangramento de mucosas importante(epistaxe, gengivorragia,
hematêmese, melena, metrorragia);
• Sonolência ou irritabilidade;
• Derrames cavitários (pleural, pericárdico, peritoneal)
• Elevação de hematócrito acima de 10% do valor basal ou do valor
de referência ( no slide 20) associado à queda de plaquetas.

Conduta Grupo C
Acesso venoso com hidratação imediata com soro fisiológico ou ringer
lactato 20 ml/kg em 2 horas

Leito de Internação por no mínimo 48 horas
Hemograma completo. Dosagem de albumina sérica e transaminases.
Outros exames conforme necessidade (glicemia, ureia, creatinina,
eletrólitos, gasometria, coagulograma e ecocardiograma).
Exame específico (sorologia/isolamento viral): obrigatório

Avaliação contínua e na presença de sinais de agravamento ou choque,
a reavaliação médica deve ser imediata

Conduta Grupo C
• Melhora clínica e laboratorial com sinais
vitais e PA estáveis, diurese normal e
queda do hematócrito
Não
• Repetir até 3 vezes a expansão de 20
ml/kg em 2 horas
• Se sem melhora: conduzir como Grupo D
Se não houver melhora clínica e laboratorial conduzir como grupo D.
Pacientes do grupo C precisam de avaliação contínua, se necessário pela equipe
de Enfermagem. Na presença de qualquer sinal de agravamento ou choque a
reavaliação médica deve ser imediata.

Melhora clinica e laboratorial com sinais
vitais e PA estáveis, diurese normal e
queda do hematócrito

Sim !!!

Passar para a fase do soro de manutenção

Fase Manutenção Grupo C
Se houver melhora clínica e laboratorial
após a(s) fase(s) de expansão, iniciar a
fase de manutenção: Adultos soro
• Primeira fase: Soro Fisiológico 0,9% 25
ml/kg em 6 horas. Se houver melhora
iniciar segunda fase.
• Segunda fase: 25 ml/kg em 8 horas,
sendo 1/3 com soro fisiológico e 2/3 com
soro glicosado.

Crianças
Regra de Holliday-Segar:

Até 10kg: 100 ml/kg/dia;
De 10 a 20kg: 1.000ml + 50 ml/kg/dia para casa kg acima de 10kg;
De 20 a 30kg: 1.500ml + 20 ml/kg/dia para cada kg acima de 20kg;

Acima de 30kg: 40 a 60 ml/kg/dia ou 1.700 a 2.000 ml/m2SC
1/3 em Soro fisiológico 0,9% e 2/3 em soro glicosado 5%
Critérios de alta: Estabilização hemodinâmica durante 48 horas;
Ausência de febre por 48 horas; Melhora visível
do quadro clínico; Hematócrito normal e estável

por 24 horas; Plaquetas em elevação e acima de
50.000/mm3; Ausência de sintomas respiratório

Sintomas de Caso Grave
• Hipotensão arterial;
• Pressão arterial convergente (PA diferencial ≤
20mmHg);
• Extremidades frias, cianose;
Enchimento capilar lento (> 2 segundos);
• Redução da diurese;
• Taquipnéia;
• Hemorragia grave (hematêmese, melena, metrorragia
volumosa, sangramento de sistema nervoso central);
• Comprometimento grave de órgãos (ex: dano hepático
importante (AST ou ALT > 1.000 UI/ml),
meningoencefalite, miocardite);
• Pulso rápido* e fino

Conduta Grupo D
• Iniciar imediatamente fase de expansão
rápida parenteral, com solução salina
isotônica: 20 ml/kg em até 20 minutos, em
qualquer nível de complexidade, inclusive
durante eventual transferência para uma
unidade de referência, mesmo na ausência de
exames complementares
• Leito de Terapia Intensiva
Reavaliação clínica a cada 15-30 minutos e de hematócrito em 2 horas. Estes
pacientes necessitam ser continuamente monitorados.

Conduta
• Repetir fase de expansão até três vezes.
• Se houver melhora clínica e laboratorial
após fases de expansão, retornar para a
fase de expansão do grupo C e seguir a
conduta recomendada para o grupo.
Estes pacientes devem permanecer em acompanhamento em leito de UTI até
estabilização (mínimo 48 horas) e após estabilização permanecer em leito de
internação.

Conduta Caso D
Realizar exames complementares obrigatórios:
• Hemograma completo.
• Dosagem de albumina sérica e transaminases.
Sorologia Dengue , isolamento viral, NS1
b) Rx tórax e/ou Ultrassom abdominal.
c) Outros exames poderão ser realizados conforme necessidade: glicemia,
ureia, creatinina, eletrólitos, gasometria, TPAE e ecocardiograma

Conduta Grupo D
f) No caso de resposta inadequada: choque persistente , avaliar:
• Se o hematócrito estiver em ascensão, após a reposição volêmica
adequada
– utilizar expansores plasmáticos (albumina 0,5-1 g/kg); preparar solução de
albumina a 5% (para cada 100 ml desta solução usar 25 ml de albumina a
20% e 75 ml de SF a 0,9%); na falta desta, usar coloides sintéticos, 10
ml/kg/hora.
• Se o hematócrito estiver em queda com persistência do choque –
investigar hemorragias e avaliar a coagulação
• Na presença de hemorragia, transfundir concentrado de hemácias (10 a
15 ml/kg/dia).
• Na presença de coagulopatias avaliar necessidade de uso de plasma fresco
(10 ml/kg), vitamina K endovenosa e crioprecipitado (1 U para cada 5-10
kg).

Conduta D
Considerar a transfusão de plaquetas nas seguintes condições:

•

sangramento persistente não controlado, depois de corrigidos os fatores
de coagulação e do choque e com trombocitopenia e INR maior que 1,5
vezes o valor normal.

Se o hematócrito estiver em queda com resolução do choque, ausência de
sangramentos, mas com o surgimento de outros sinais de gravidade, observar:
Sinais de desconforto respiratório, sinais de insuficiência cardíaca
congestiva e investigar hiperhidratação.
Deve-se tratar com diminuição importante da infusão de liquido, uso
de diuréticos e drogas inotrópicas, quando necessário.
Tratamento de distúrbios metabólicos e eletrolíticos conforme manual

Conduta D
A infusão de líquidos deve ser interrompida ou
reduzida a velocidade mínima necessária se:
- Houver término do extravasamento plasmático;
- Normalização da pressão arterial, do pulso e
da perfusão periférica;
- Diminuição do hematócrito, na ausência de
sangramento;
-Diurese normalizada;
- Resolução dos sintomas abdominais
Se resposta adequada- conduzir como Grupo C

Lembrar Diagnósticos Diferenciais
ABDOME AGUDO:

• apendicite
• perfuração de
víscera

Obs: Existe a possibilidade de co-infecção

Chikungunya
• Paciente com febre de início súbito
maior que 38,5ºC e artralgia ou artrite
intensa de início agudo, não explicado
por outras condições, sendo residente
ou tendo visitado áreas endêmicas ou
epidêmicas até duas semanas antes do
início dos sintomas, ou que tenha vínculo
epidemiológico com caso importado
confirmado.

Suspeita paciente com febre por até sete dias acompanhada de
artralgia(s) intensa de início súbito. Pode estar associado à cefaleia,
mialgias e à exantema.

Avaliar sinais de gravidade, critérios de internação e
grupos de risco

Pacientes sem sinais de gravidade, sem critério de
internação e/ou condições de risco

Acompanhamento ambulatorial

Específicos: conforme orientação da Vigilância Epidemiológica (isolamento viral ou sorologia). - Inespecífico: Hemograma com
contagem de plaquetas (a critério médico).

1 - Avaliar intensidade da dor (EVA) aplicar questionário de dor neuropática (DN4) e seguir fluxogramas de
dor. O uso de aspirina e anti-inflamatórios são contraindicados na fase aguda. 2 - Hidratação oral: conforme
recomendado no guia de Manejo da dengue. 3 - Avaliar hemograma e hemoconcentração e para apoio no
diagnóstico diferencial: dengue, malária e leptospirose. 4 - Encaminhar para a unidade de referência a partir
de surgimento de sinais de gravidade ou critérios de internação. 5 - Notificar. 6 - Orientar retorno no caso
de persistência da febre por mais de 5 dias ou no aparecimento de sinais de gravidade.

Conduzir inicialmente como Suspeita de Dengue

Caso suspeita paciente com febre por até sete dias acompanhada de
artralgia(s) intensa de início súbito. Pode estar associado à cefaleia, a
mialgias e à exantema.

Avaliar sinais de gravidade, critérios de
internação e grupos de risco
Paciente do grupo de risco
Acompanhamento ambulatorial em observação
-Específicos: conforme orientação da Vigilância Epidemiológica (isolamento viral ou sorologia). 2 Inespecífico: Hemograma com contagem de plaquetas (auxiliar diagnóstico diferencial). 3 Bioquímica: função hepática, transaminase e eletrólitos.

Avaliar intensidade da dor aplicar questionário de dor neuropática e seguir
fluxogramas de dor. O uso de aspirina e anti-inflamatórios são contraindicados na fase
aguda. 2 - Hidratação oral: conforme recomendado no guia de Manejo da dengue. 3 Avaliar hemograma para avaliar hemoconcentração e apoio no diagnóstico diferencial:
dengue, malária e leptospirose. 4 - Notificar. 5 - Encaminhar para unidade de
referência a partir de surgimento de sinais de gravidade. 6 - Orientar retorno diário
até o desaparecimento da febre. Conduzir como Suspeita de Dengue também!!

Paciente com febre por até sete dias acompanhada de artralgia(s) intensa de
início súbito. Pode estar associado à cefaleia, a mialgias e à exantema.

Avaliar sinais de gravidade, critérios de
internação e grupos de risco
Pacientes com sinais de gravidade e/ou critério de
internação
Acompanhamento em internação

Específicos: obrigatório (isolamento viral ou sorologia). 2 - Inespecífico: hemograma com contagem
de plaquetas (auxiliar diagnóstico diferencial). 3 - Bioquímica: função hepática, transaminases,
função renal e eletrólitos. 4 - Complementares: conforme critério médico.

Hidratação conforme recomendado no guia de manejo da dengue (grupo C ou D). Avaliar intensidade da dor (EVA) aplicar questionário de dor neuropática (DN4) e
seguir fluxogramas de dor. O uso de aspirina e anti-inflamatórios são contraindicados
na fase aguda. 3 - Avaliar hemograma para avaliar hemoconcentração e para apoio no
diagnóstico diferencial: dengue, malária e leptospirose. 4 - Tratar complicações graves
de acordo com a situação clínica. 5 - Notificar. 6 - Critérios de alta: melhora clínica,
ausência de sinais de gravidade, aceitação de hidratação oral e avaliação laboratorial.

Sinais de Gravidade
chikungunya
• Acometimento neurológico ( irritabilidade, sonolência,
dor de cabeça intensa e persistente, crises
convulsivas e deficit de força)
• Sinais de choque: extremidades frias, cianose,
tontura, hipotensão, enchimento capilar lento
• Dispnéia
• Dor torácica
• Vômitos persistentes
• Neonatos
• Descompensação de doença de base
• Sangramento de mucosa

Abordagem do paciente – Fase sub aguda
e crônica
•
•

•

•

•
•

As medicações devem ser utilizadas conforme orientações da fase
aguda
Pacientes refratários: AINE oral por um período máximo de 7 diasatentar para contra-indicações: história de úlcera gástrica ou duodenal.
Utilizar com cautela em idosos, diabéticos
Se não melhora, AINE e analgésicos: dor moderada ou intensa,
poliarticular , debilitante, tratar com corticosteródes orais- prednisona
20 mg/dia em dose única
Dose inicial poderá ser mantida por 21 dias e após deve ser a dose
diminuída
Manter a orientação de compressas frias
Programar em encaminhar para especialista ( hidroxicloroquina,
metrotexate, imunobiológicos)

Zika – Sintomas
A MAIORIA DAS PESSOAS INFECTADAS
NÃO DESENVOLVE MANIFESTAÇÕES
CLÍNICAS, MAS PODEM TER:

•

Dor de cabeça

•

Febre baixa

•

Dores leves nas
articulações

•

Manchas vermelhas

•

Coceira na pele

•

Vermelhidão nos olhos

Lembrar
• Gestante com suspeita de Dengue ( é suspeita de Zika e
Chikungunya)
• Utilizar preservativo o marido durante toda a gestação- pois a
maioria dos casos de Zika são assintomáticos e podem ser
transmitidos por via sexual para a mulher
• Mulheres : usar roupas claras e longas
• Uso de repelentes ( DIEET, Icaridina e IR3535)
• Não há nenhuma restrição por parte da ANVISA, nem CDC sobre
o uso de inseticida ambiental desde que o produto seja
registrado e uso seja correto

Doenças Neuroinvasivas
associadas à arboviroses
•

Definição de caso suspeito: pacientes com registro de infecção viral
(doença febril aguda sistêmica que pode incluir cefaleia, mialgia,
artralgia, exantema, sintomas gastrointestinais, poliartralgia) até 60
dias antes e que após a remissão desses sintomas iniciais apresentem
um dos seguintes quadros neurológicos:

•

Síndrome de Guillain-Barré

•

Encefalites

•

Meningoencefalites

•

Encefalomielite disseminada guda(ADEM)

•

Mielites

• A coleta de material (soro, urina e principalmente
líquor) para exames específicos para Dengue,
Chikungunya e Zika é obrigatória
• Hospital de Base e Hospital da Criança e Maternidade
são referências
• O resultado do líquor normal não exclui o diagnóstico
de Síndrome de Guillain-Barré quando esse é coletado
na primeira semana dos sintomas, no entanto, quanto
mais precoce a coleta, maior a chance de se chegar ao
diagnóstico etiológico através de exames específicos.
O aumento máximo de proteínas acontece de 4 a 6
semanas após o início dos sintomas.
• Notificar o caso!
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A prova do laço é um exame de triagem da fragilidade capilar, tendo grande importância na
detecção precoce de casos de dengue hemorrágico. Sobre a interpretação dessa prova,
assinale a alternativa correta.
(A) Seu resultado é aferido pelo valor médio da pressão sistólica e diastólica (PAS +PAD)/2,
durante o exame físico, na presença de sinais hemorrágicos.
(B) Será positiva em adultos se, em uma área quadrada de 2,5 cm lateral no antebraço de um
adulto, houver 20 ou mais petéquias após permanecer cinco minutos com o manguito
insuflado.
(C) Será positiva se, após cinco minutos de permanência de um manguito insuflado no braço
do paciente adulto, ele evoluir para hipotensão arterial; pressão arterial convergente (PA
diferencial < 20 mmHg).
(D) Será positiva se o garroteamento do braço provocado por um manguito desencadear
sangramento de mucosa oral e aparecimento de petéquias por todo o corpo.
(E) Representa o aumento na permeabilidade vascular evidenciada por derrames cavitários
(derrame pleural ou ascite).
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O vírus Chickungunya é transmitido pelo vetor:
A)Aedes aegipty
B) Aedes aegipty e Aedes Albopictus
C) Aedes albopictus e mosquito palha (flebótomo)
D)Aedes albopictus
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VUNESP 2016 Considere as manifestações clínicas ocasionadas
devido a infecção pelos vírus da Dengue, Chikungunya e Zika. Entre
estas, na infecção pelo vírus Zika, estão ausentes, entre outros sinais
e sintomas:

(A) a hiperemia conjuntival e o exantema macropapular.
(B) as dores articulares e a hemorragia.
(C) o exantema macropapular e a febre intermitente.
(D) a hemorragia e a hepatomegalia.
(E) a dor retro-orbital e a artralgia.
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SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP 2015 Dois trabalhadores foram atendidos no ambulatório da
empresa, com suspeita de dengue. De acordo com o estadiamento da doença, os indivíduos
pertencentes ao grupo:

(A) A devem ter acompanhamento ambulatorial, se prova do laço positiva.
(B) B devem ter acompanhamento em unidade de saúde com leitos de observação, se
presença de sinais de alarme.
(C) C devem ter acompanhamento em unidade hospitalar, se apresentarem algum sinal de
alarme, e manifestações hemorrágicas presentes ou ausentes.
(D) D devem ter acompanhamento, preferencialmente, em unidade com terapia intensiva,
se apresentarem sintomas de desconforto respiratório e ausência de sinais de choque.
(E) I necessitam de acompanhamento domiciliar até o aparecimento de sinais de alarme
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VUNESP 2016 Considerando as ações de saúde no âmbito da saúde
coletiva, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria no 204, de
17.02.2016, estabelece como doenças e agravos de notificação
compulsória imediata à Secretaria Municipal de Saúde, entre outros
itens:
(A) a hanseníase, as doenças sexualmente transmissíveis (DST) e a
gripe de qualquer etiologia.
(B) a sífilis congênita, a doença aguda pelo vírus Zika em gestante e a
sepse.
(C) o acidente de trabalho com exposição a material biológico, os
acidentes de trânsito e as doenças sexualmente transmissíveis (DST).
(D) a tuberculose extra pulmonar, a toxoplasmose gestacional e o
óbito infantil.
(E) o acidente de trabalho grave, fatal e em crianças e adolescentes, a
doença aguda pelo vírus Zika em gestante e a leptospirose
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VUNESP 2016 P.PRUDENTE Complicações neurológicas reforçam
ligação entre zika vírus e microcefalia Pacientes infectados mostraram
complicações neurológicas, aponta estudo. (G1, 18.11.2015.
Disponível em: <http://goo.gl/haAk5s>. Adaptado) Estudos como
esse vieram à tona depois que:
(A) houve um grande aumento de casos de microcefalia no Nordeste,
possivelmente associados ao surto recente de zika vírus.
(B) o surto de zika vírus espalhou-se pelo Brasil, transformando a
microcefalia em epidemia nacional.
(C) os casos de dengue aumentaram muito, apesar da extinção do
aedes aegypti, mosquito transmissor do zika vírus.
(D) os casos de microcefalia foram relacionados à dengue e à
chikungunya, transmitidas pelo aedes.
(E) gestantes que não usam repelente, mais expostas a insetos,
sofreram com maior incidência de dengue, zika vírus e microcefalia.
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