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Apresentação 
A Atenção Básica à Saúde à Saúde (ABS), pela sua capilaridade, atuação 
multiprofissional e realização de ações de prevenção, promoção e 
assistência à saúde da população de um território definido, constitui-se 
no elemento primário e coordenador da Rede de Atenção à Saúde. É, 
por isso, o princípio fundamental da vigilância e a primeira etapa - às 
vezes única e resolutiva - da abordagem clínica de diversos agravos 
infectocontagiosos.

Curupira é uma cidade, território hipotético, no qual ocorrem os 
casos que servem como referências epidemiológicas e clínicas para 
os temas tratados.

Este texto, dividido em três Unidades, visa proporcionar aos médicos 
com os outros profissionais de saúde que atuam na ABS, uma visão das 
principais medidas de vigilância e controle de agravos infectocontagiosos 
prevalentes no Brasil bem como orientar o seu manejo clínico.

Na Unidade 1 (Vigilância na Atenção Básica à Saúde e os sistemas 
de informação), voltada para as ações de vigilância e controle, 
serão discutidos agravos que possuem diferentes mecanismos de 
transmissão e, por consequência, suscitam diferentes respostas da 
Equipe de Saúde da Família (ESF), como apoio da equipe de controle 
de endemias em diversas delas.

Na Unidade 2 (Vigilâncias de agravos selecionados), o enfoque será 
no manejo clínico, por meio da discussão de diferentes casos com os 
quais a ESF se depara cotidianamente. A partir do desdobramento dos 
diferentes casos, o aluno terá oportunidade de perpassar o conteúdo 
de diversos protocolos, manuais e diretrizes do Ministério da Saúde, 
importantes para orientá-lo no provimento do melhor cuidado ao 
paciente com diversas condições infectocontagiosas.

Na Unidade 3 (Abordagem clínica de agravos infectocontagiosos 
na Atenção Básica à Saúde) destacamos um conjunto de agravos, 
cujo controle é priorizado pelo Ministério da Saúde. Os agravos foram 
selecionados de forma a contemplar os diferentes mecanismos de 
transmissão (sexual, respiratória, vetorial).

As Unidades contam  com uma ampla gama de referências que 
permitem o aprofundamento nos conteúdos  mais  relevantes  da  
prática  clínica  na  ABS. Além  disso, são permeadas  por  vídeos 
que oferecem dicas práticas de aplicação do conteúdo  apresentado 
ao longo do texto.





Unidade 1
Vigilância na Atenção Básica à Saúde
e os sistemas de informação
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Introdução
Apesar de necessária e apontada como diretriz pela Política Nacional 
de Atenção Básica à Saúde (BRASIL, 2012) a incorporação das ações 
de vigilância em saúde no dia a dia das equipes de saúde da família  
(ESF)  ainda  permanece  como  um  grande  desafio,  pois  são  vistas,  
muitas  vezes,  como atribuição exclusiva de sanitaristas e gestores. 
Além disso, persiste a percepção equivocada de que o papel dos 
profissionais de saúde na vigilância se limitaria ao preenchimento 
laborioso de formulários de  produção  e  fichas  de  notificação  que  
alimentariam  bancos  de  dados  a  serem  analisados  e utilizados 
para fins exclusivamente de avaliação e controle.

Por muitas décadas, de fato, as ações de vigilância se deram de 
maneira muito centralizada no nível federal, distantes da prática 
cotidiana dos profissionais de saúde. A descentralização da vigilância 
epidemiológica para os municípios é relativamente recente, tendo 
ocorrido apenas no final de 1999, constituindo um passo importante 
para sua aproximação com a Atenção Básica à Saúde.

A capilaridade e a territorialização das ações da Atenção Básica à 
Saúde a tornam um elemento-chave para uma vigilância em  saúde 
efetiva, que requer a compreensão dos determinantes sociais da 
saúde, o diagnóstico oportuno de agravos de relevância sanitária e a 
implementação ágil de intervenções que minimizem o seu impacto.

Desta forma, percebe-se a necessidade de avanço na qualificação do 
processo de trabalho das ESF, para que estas atuem de maneira mais 
integral, incorporando às ações assistenciais aquelas relacionadas 
a vigilância, de forma a contemplar tanto a abordagem individual 
quanto a coletiva dos problemas de saúde da área de abrangência.

Nesta Unidade, serão abordadas as funções da vigilância em saúde, 
com ênfase na vigilância das doenças infectocontagiosas e no papel 
de um importante sistema de informações, o Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação (SINAN).
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Espera-se que ao término desta unidade, você seja capaz de:

• Caracterizar as funções da vigilância.

• Identificar os sistemas de informação úteis para a vigilância na 
Atenção Básica à Saúde.

• Descrever o papel do Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN).

• Demonstrar a tabulação de dados no SINAN para produzir 
informações úteis para a vigilância na Atenção Básica à Saúde.

• Listar as doenças de notificação compulsória (DNC), destacando 
aquelas de notificação imediata.

• Identificar os procedimentos necessários para notificação das 
DNC, incluindo aquelas de notificação imediata.
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A Equipe Verde se depara frequentemente com pacientes que apresentam 
doenças infectocontagiosas de relevância epidemiológica. Afinal de 
contas, Curupira passou recentemente por uma epidemia de dengue 
e as taxas de incidência de tuberculose são preocupantes. Cientes 
da importância de notificar estes agravos às autoridades sanitárias, 
o enfermeiro Pedro Henrique e a médica Renata estão sempre às 
voltas com as fichas de notificação  de  diferentes  agravos  que  
são  enviadas  rotineiramente  para  a  epidemiologista  Márcia,  da 
Secretaria de Saúde de Curupira, que as analisa e digita os dados 
no Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Márcia está 
em contato permanente com a Unidade Básica de Saúde (UBS) 
Vila Formosa, orientando as equipes no planejamento das medidas 
de prevenção e controle a serem adotadas nos diversos agravos, e 
buscando informações adicionais dos casos, tanto aquelas relacionadas 
a campos da ficha que não foram preenchidos quanto as que se 
relacionam ao desfecho dos casos notificados. Como a lista de doenças 
de notificação compulsória é extensa, o enfermeiro Pedro Henrique 
e a Dra. Renata mantêm uma pasta na UBS que contém não apenas 
esta lista de doenças como também as fichas de notificação dos 
principais agravos, que serão preenchidas quando se depararem 
com um caso.
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Seção1

A atuação do profissional de saúde na Atenção Básica à Saúde 
requer planejamento das ações a serem desenvolvidas pela Equipe 
de Saúde da Família (ESF) para intervenção oportuna nos agravos 
mais prevalentes.

Este planejamento deve partir de um diagnóstico da situação sanitária 
do território sob responsabilidade da ESF e ser finalizado com uma 
programação, pactuada com a comunidade, das estratégias para 
abordagem integral dos agravos considerados prioritários.

O diagnóstico dos fatores determinantes e condicionantes do 
adoecimento com a finalidade de recomendar e adotar medidas 
de prevenção e controle faz parte da própria definição de vigilância 
epidemiológica (BRASIL, 1990), percebendo-se, desta forma, que 
as ações de vigilância são inerentes à Atenção Básica à Saúde.

O Ministério da Saúde tem optado por utilizar o termo “vigilância 
em saúde” em substituição a “vigilância epidemiológica”, por 
entender que o primeiro seria mais abrangente e mais adequado a 
um modelo de atenção integral (BRASIL, 2014a).

Definem-se como integrantes de vigilância em saúde os seguintes 
componentes:

• Vigilância da situação de saúde da população

• Detecção oportuna e adoção de medidas para a resposta às 
emergências em saúde pública

• Vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis.

• Vigilância das doenças crônicas não transmissíveis, acidentes 
e violências.

• Vigilância de populações expostas a riscos ambientais.

•Vigilância à saúde do trabalhador.

• Vigilância sanitária.

Funções da Vigilância na Atenção 
Básica à Saúde
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O sistema de informação de agravos de notificação (SINAN)  

A vigilância em saúde é baseada em informações resultantes do 
processamento e análise dos dados coletados de diversas fontes.  
As informações necessárias a uma boa vigilância incluem aquelas 
relacionadas  a  aspectos  demográficos,  nascimento e  óbito,  
informações  de morbidade tanto  de fontes ambulatoriais quanto 
hospitalares, entre várias outras disponíveis em robustos sistemas 
informatizados.

Os diferentes sistemas de informação são desenvolvidos e 
implementados pelo Departamento de Informática do SUS 
(DATASUS), ligado ao Ministério da Saúde, que também busca 
integrar os dados e facilitar sua utilização por gestores e profissionais 
de saúde dos vários níveis de atenção. O TABNET é um dos 
instrumentos desenvolvidos pelo DATASUS visando simplificar a 
produção de informações e que permite a geração on-line de dados 
e tabulações.

Exploraremos a tabulação de dados de um sistema de informação 
mais à frente nesta unidade, mas antes vamos apresentar 
exemplos dos diversos sistemas que podem ser utilizados para o 
planejamento  das  ações  na  Atenção  Básica  à  Saúde,  dentre  
os  quais  se  inclui  o  Sistema  de Informações de Agravos de 
Notificação (SINAN).

O SINAN foi implantado gradualmente no Brasil, a partir do início da 
década de 1990, sendo regulamentado no final de 1997. Este sistema 
conta com uma rede informatizada que integra as informações das 
três esferas governamentais - municipal, estadual e federal. Em 
âmbito nacional, as ações de vigilância estão sob a responsabilidade 
da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde, 
que é a gestora nacional do SINAN.

Seção2
Sistemas de informação
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O SINAN engloba as informações das doenças de notificação 
compulsória (DNC), que são definidas em âmbito nacional, sendo  
facultada a estados e municípios a inclusão de agravos relevantes 
em determinadas regiões.

O sistema de informações sobre nascidos vivos (SINASC)

O Sistema de informações sobre nascidos vivos (SINASC), 
alimentado pela declaração de nascidos vivos, reúne importantes 
informações epidemiológicas relacionadas ao nascimento.

O Sistema de informações sobre mortalidade (SIM)

O Sistema de informações sobre mortalidade (SIM), desenvolvido 
pelo Ministério da Saúde em 1975, é alimentado pelas declarações 
de óbito; fornece informações nacionais sobre mortalidade.

O Sistema de informações hospitalares do Sistema Único de 
Saúde (SIH/SUS)

O Sistema de informações hospitalares do Sistema Único de Saúde 
(SIH/SUS) tem a finalidade de registrar as internações hospitalares 
financiadas pelo SUS. Este sistema é alimentado, principalmente, 
pelas informações das autorizações de internação hospitalar (AIH).

O Sistema de informação em saúde para a Atenção Básica à 
Saúde (SISAB)

O Sistema de informação em saúde para a Atenção Básica à Saúde 
(SISAB) substitui o antigo SIAB (Sistema de Informação da Atenção 
Básica à Saúde). Será alimentado por meio do e-SUS AB, ferramenta 
de software que contará com a coleta de dados simplificada (CDS) 
e o prontuário eletrônico do cidadão (PEC). O SISAB utiliza registros 
individualizados e produz relatórios dinâmicos, permitindo um 
melhor acompanhamento dos indivíduos e de seus respectivos 
núcleos familiares, no território.

As informações presentes no SINAN proporcionam um diagnóstico 
dinâmico do perfil da morbidade relacionada às doenças de 
notificação obrigatórias (DNC) e oferecem importante subsídio à 
Equipe de Saúde da Família (ESF) na identificação de riscos para 
seu aparecimento na área adstrita.
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De posse destas informações, a ESF tem condições de tomar 
decisões acerca das ações de promoção, proteção e recuperação 
da saúde a serem priorizadas. 

Algumas situações vão requerer intervenções mais abrangentes 
que podem incluir vacinação, quimioprofilaxia de contatos, controle 
vetorial, entre várias outras, coordenadas tanto pela gestão 
municipal quanto pelos governos estadual e federal.

O sítio eletrônico do SINAN (www.saude.gov.br/sinanweb) permite 
explorar a base que contém dados nacionais dos agravos de 
notificação compulsória, permitindo uma análise temporal a partir 
de 2001, com nível de detalhamento municipal.
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A qualidade da vigilância está diretamente relacionada à qualidade 
da informação fornecida pelas diversas fontes.

Na vigilância das doenças infectocontagiosas, uma fonte importante 
de dados é proveniente das fichas de notificação e investigação de 
agravos, preenchidas pelos profissionais de saúde, e que alimentam 
o complexo e robusto sistema de informação denominado Sistema 
de informação de agravos de notificação (SINAN). Algumas doenças 
devem ser notificadas pelo profissional de saúde diante  da  suspeita  
clínica  do  caso,  enquanto  outras  requerem  a  notificação  apenas  
quando  da confirmação diagnóstica.

Alguns agravos, além de serem de notificação compulsória diante 
da suspeita clínica, requerem comunicação imediata às autoridades 
sanitárias pela necessidade de implantação rápida de medidas 
visando à sua prevenção. A lista dos agravos de notificação 
compulsória imediata (NCI) pode ser consultada no anexo da 
Portaria nº 1.271/2014 (BRASIL, 2014a).

Seção3
Notificação compulsória de agravos

Leitura obrigatória

Os profissionais de saúde devem reconhecer quais são os agravos ou condições passíveis de 
notificação compulsória em âmbito nacional já que são obrigados a comunicar sua ocorrência, 
portanto:

LEIA

Confira a lista completa dos agravos nacionais de notificação compulsória na Portaria1.271/2014 
(BRASIL, 2014a). Disponível em: <http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/novo/Documentos/
Portaria_1271_06jun2014.pdf>
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Os agravos de NCI devem ser comunicados pelos profissionais de 
saúde à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em até 24 horas. 
Caso a SMS não disponha de estrutura e fluxos para receber as 
notificações de emergências epidemiológicas dentro deste período, 
principalmente nos finais de semana, feriados e no período noturno, 
a notificação deverá ser feita à Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Na ausência de estrutura para notificação imediata no município 
ou no estado, o profissional de saúde deve utilizar os contatos no 
nível federal pelo telefone Disque-Notifica (0800-644-6645), por 
e-mail, ou diretamente, através de formulário eletrônico no sítio da 
Secretaria de Vigilância em Saúde (http://www.saude.gov.br/svs) do 
Ministério da Saúde (SVS/MS).

No nível federal, o Centro de informações estratégicas em vigilância 
em saúde (CIEVS), ligado à SVS/MS, analisa os agravos de NCI e 
articula, junto às áreas técnicas e às demais esferas de gestão do 
SUS, a resposta necessária ao seu enfrentamento. Os estados e 
municípios prioritários contam também com equipes do CIEVS, 
ligados à vigilância epidemiológica estadual ou municipal, que 
realizam a investigação e coordenação locorregional da resposta a 
emergências epidemiológicas. A autoridade sanitária que receber 
a notificação compulsória imediata deverá informá-la, em até 24 
horas, às demais esferas de gestão do SUS.

Além da notificação imediata por telefone, e-mail ou formulário 
eletrônico, o profissional deve preencher o formulário impresso – 
disponível para Unidade Básica de Saúde - de notificação do agravo 
em questão e enviá-lo para a vigilância epidemiológica municipal.

As fichas de notificação/investigação são padronizadas pela SVS/
MS e distribuídas para as unidades notificadoras pelas Secretarias 
Municipais de Saúde.
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Fonte: BRASIL, 2013a. Disponível em: <ftp://ftp.cve.saude.sp.gov.br/doc_tec/nive/fichas/FICHA_DENGUE_
ONLINE_2014.pdf>

Figura 1 - Ficha de investigação - dengue

Confira abaixo um modelo, neste caso para dengue, de fichas de 
notificação e de investigação (Figura1).
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O preenchimento da ficha de notificação não é atribuição exclusiva 
do médico, podendo ser preenchida  por  qualquer  profissional  de  
saúde,  ou  pelo  responsável  pelos  serviços  públicos  e privados 
de saúde, que prestam assistência ao paciente.

As fichas de notificação preenchidas devem ser enviadas 
semanalmente para o setor de vigilância epidemiológica do 
município, ficando uma cópia arquivada na unidade de saúde 
notificadora.

Os profissionais de saúde devem notificar os casos detectados 
no seu território, independentemente de o paciente ser ou não 
morador da área.
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Fonte: BRASIL, 2006.  Disponível em: <http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/novo/Documentos/
SinanNet/fichas/Aids_adulto.pdf>

Figura 2 - Ficha de investigação e notificação com setas: 
destaques para os campos chave

O profissional de saúde deve estar atento aos campos essenciais, 
ou seja, aqueles cuja ausência de informação impede a digitação 
das fichas. Cada agravo tem sua lista de campos essenciais, mas 
alguns deles são comuns a todos os agravos. Entre eles incluem-
se: data dos primeiros sintomas ou data do diagnóstico, nome do 
paciente, data de nascimento, idade, sexo e município de residência 
(Figura 2).
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Fonte: BRASIL, 2006. Disponível em: <http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/novo/Documentos/
SinanNet/fichas/Aids_adulto.pdf>

Figura 3 - Ficha de notificação/investigação: aids (paciente com 
13 anos ou mais) (continuação)
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Fonte: BRASIL, 2006. Disponível em <http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/novo/Documentos/SinanNet/
fichas/Aids_adulto.pdf>

Figura 3 - Ficha de notificação/investigação: aids (paciente com 
13 anos ou mais) (continuação)



Unidade 2
Vigilâncias de agravos selecionados
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Introdução
A  vigilância  em  saúde  do  território  adstrito  à  Equipe  de  Saúde  
da  Família  é  uma  atividade fundamental a ser desempenhada na 
Atenção Básica à Saúde (ABS). Cada agravo, ou conjunto de agravos, 
apresenta particularidades relacionadas à sua vigilância, incluindo um 
conjunto de ações responsáveis pelo seu controle.

Apesar da enorme diversidade nosológica encontrada na ABS de 
diferentes regiões do país, alguns agravos se destacam, seja por sua 
magnitude, transcendência ou vulnerabilidade da população.

Destacamos nesta unidade um conjunto de agravos, cujo controle é 
priorizado pelo Ministério da Saúde. Os agravos foram selecionados 
de forma a contemplar os diferentes mecanismos de transmissão 
(sexual, respiratória, vetorial).

Dentre as doenças que causam frequentes epidemias no Brasil, 
abordaremos a vigilância da dengue (transmissão vetorial), da influenza 
(transmissão respiratória) e, dentre as doenças endêmicas em território 
nacional, serão abordadas a tuberculose (transmissão respiratória), a 
aids (transmissão sexual/sanguínea) e a malária (transmissão vetorial).

Em consonância com o escopo desta unidade, o enfoque dado 
em cada agravo será nas questões relacionadas à sua vigilância 
e controle, ficando o detalhamento do manejo clínico dos agravos 
infectocontagiosos para a segunda unidade deste curso.

Ao término desta unidade, espera-se que você seja capaz de:

• Caracterizar a situação epidemiológica da tuberculose, da dengue, 
da aids, da influenza e da malária.

• Descrever a cadeia de transmissão da tuberculose, da dengue, 
da aids, da influenza e da malária.

• Identificar as medidas de prevenção e controle da tuberculose, 
da dengue, da aids, da influenza e da malária.
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Caso Vigilância e controle da tuberculose 

Diante da situação epidemiológica da tuberculose no município de 
Curupira, o agente comunitário de saúde (ACS), José Antônio, estava 
atento à identificação de sintomáticos respiratórios na área de Vila 
Formosa. Na última reunião de equipe, José Antônio tinha repassado 
ao enfermeiro Pedro Henrique a situação do Sr. Raimundo. Morador 
do bairro há mais de 30 anos, o Sr. Raimundo era um metalúrgico 
aposentado de 52 anos e vinha tossindo bastante há quase um mês. 
Tinha emagrecido 5 kg e apresentava febre vespertina diária. Sr. 
Raimundo era etilista e tabagista e vivia com a esposa e dois filhos 
em uma casa de três cômodos. Orientado a procurar a unidade básica 
de saúde pelo ACS, Sr. Raimundo é avaliado pelo enfermeiro Pedro 
Henrique, que confirma o caso como um sintomático respiratório e 
orienta a coletar duas amostras de escarro para realização da pesquisa 
de BAAR, sendo uma naquele momento e a outra na manhã seguinte, 
em jejum.

Seção1
Vigilância da tuberculose
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PARTE 1. Aspectos epidemiológicos

A tuberculose (TB), causada pelo Mycobacterium tuberculosis, é um 
problema de saúde pública prioritário no Brasil devido à sua magnitude, 

O controle da tuberculose é considerado pelo Ministério da Saúde 
como área estratégica da Atenção Básica à Saúde.

Cerca de 70 mil novos casos de TB ocorrem anualmente no país, que 
registra uma taxa de incidência de 35,4/100.000 hab. (Figura 4), e 
cerca de 4,5 mil pessoas morrem por ano em decorrência da doença.

O abandono do tratamento continua sendo um fator importante 
para a morbimortalidade da doença em nosso país: cerca de 10% 
dos pacientes abandonam o tratamento antes de concluí-lo, quase 
o dobro da taxa considerada aceitável pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS). Para mais informações, consulte o Manual de 
recomendações para o controle da tuberculose no Brasil do Ministério 
da Saúde. (BRASIL, 2011a).

A TB está diretamente associada a condições socioeconômicas e, 
entre os determinantes sociais mais relevantes para a ocorrência 
de TB, incluem-se as condições de moradia, acesso aos serviços de 
saúde e alimentação adequada.

Fonte: BRASIL, 2014b. UF: Unidade da Federação. *Dados preliminares sujeitos a revisão
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Os grupos mais vulneráveis à doença são as pessoas vivendo com HIV/
Aids, pessoas em situação de rua, população indígena, profissionais 
de saúde e a população privada de liberdade.

O homem é o principal reservatório da doença, e a transmissão se 
dá de um indivíduo bacilífero (aquele cuja baciloscopia de escarro é 
positiva) para um indivíduo susceptível, principalmente por aerossol. 
A tosse, fala ou espirro de um indivíduo com tuberculose pulmonar 
bacilífera lançam no ar gotículas de tamanhos variados contendo 
o bacilo. As gotículas mais pesadas depositam-se rapidamente no 
solo, enquanto as mais leves podem permanecer em suspensão por 
diversas horas. Os bacilos presentes em gotículas menores, com 
diâmetro de até 5μm, podem atingir os bronquíolos e alvéolos, onde 
se depositam e iniciam a replicação.

Um indivíduo bacilífero infecta, em média, 10 a 15 pessoas por ano. 
A transmissão deixa de ocorrer em aproximadamente duas semanas 
após o início do tratamento.

A doença não é transmitida por meio de pratos, copos e talheres. 
Crianças com tuberculose, mesmo na forma pulmonar, são geralmente 
pouco bacilíferas e raramente transmitem a doença. Indivíduos com 
formas exclusivamente extrapulmonares da doença não transmitem 
a doença.

A infecção primária ou primoinfecção pelo bacilo da tuberculose pode 
ocorrer em qualquer idade, mas no Brasil, geralmente, acontece na 
infância. As reativações de infecções antigas e latentes explicam 
grande parte dos casos de doença em adultos e idosos. Nem todas 
as pessoas expostas ao bacilo  da  tuberculose  se  tornam  infectadas  
e  nem  todas  as  pessoas  infectadas  desenvolvem  a doença. 
A maioria dos novos casos de doença pulmonar ocorre nos dois 
primeiros anos após a infecção inicial.

O risco de aparecimento de doença entre os indivíduos infectados pelo 
bacilo está associado à idade avançada, infecção pelo HIV, diabetes, uso 
de corticoide ou outros imunossupressores, condições socioeconômicas 
precárias, alcoolismo, desnutrição, doenças pulmonares crônicas (ex. 
silicose), neoplasias e uso de drogas ilícitas (principalmente o crack).

O diagnóstico e o tratamento precoce dos casos de tuberculose, 
principalmente os bacilíferos, são a principal forma de controle da doença. 
A identificação e o tratamento dos indivíduos com infecção latente por 
TB (ILTB) também constitui medida de controle importante, evitando 
o adoecimento em populações mais vulneráveis ao desenvolvimento 
da doença.
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A Atenção Básica à Saúde tem papel fundamental na identificação e 
busca ativa de indivíduos sintomáticos  respiratórios,  com  realização  
de  diagnóstico  precoce,  início  ágil  do  tratamento  às pessoas 
com diagnóstico da doença, observação direta do tratamento com 
ênfase na adesão, além da investigação de contatos e tratamento 
de indivíduos com infecção latente (ILTB). Também contribui para 
o controle da doença por meio da imunização BCG e de ações de 
educação em saúde na comunidade.

PARTE 2. Vigilância e controle da tuberculose

Busca ativa de sintomáticos respiratórios (SR) e diagnóstico 
precoce da TB

A procura de casos de tuberculose no território da Equipe de Saúde 
da Família deve ser feita de maneira prioritária entre os indivíduos com 
tosse por três ou mais semanas, que são denominados “sintomáticos 
respiratórios (SR)” (Figura 5).

Em populações mais vulneráveis à TB, a definição de sintomático 
respiratório para fins de busca ativa pode ser mais sensível, devendo-
se considerar como SR aqueles com duas semanas ou mais de 
tosse (ex. população privada de liberdade e população indígena) ou, 
eventualmente, apenas a presença de tosse, independentemente 
de sua duração (ex. população em situação de rua). 

Fonte: Disponível em: <http://www.dahwmt.org.br/?p=noticias&id=271>

Figura 5 - Sintomático respiratório
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O Agente Comunitário de Saúde tem papel importante na identificação 
e captação do sintomático respiratório (SR) na comunidade. Dentro 
da Unidade de Saúde, os profissionais da Equipe de Saúde da Família 
(ESF) devem sempre indagar dos pacientes a presença de tosse e 
sua duração, independentemente do motivo da procura.

Estima-se em cerca de 1% da população os indivíduos SR e, dentre 
estes, cerca de 4% terão baciloscopia positiva no escarro. Estas 
estimativas são importantes para o planejamento e a avaliação das 
ações de controle da tuberculose (TB) pela ESF e serão retomadas 
mais à frente.

O atendimento do SR deve se dar em local ventilado e, diante da 
suspeita de TB, deve-se orientar o uso de máscara cirúrgica pelo 
paciente para minimizar a contaminação do ambiente. Além disso, 
o atendimento de um paciente SR deve ser priorizado, evitando-se 
que este paciente espere por muito tempo nas salas de espera. A 
radiografia de tórax deve ser solicitada em paciente com suspeita 
clínica de tuberculose para auxiliar no diagnóstico e para avaliação 
de condições pulmonares associadas.

O exame de cultura do escarro, acompanhado do teste de sensibilidade 
para avaliação de eventual resistência aos medicamentos antiTB, 
deve ser solicitado em caso de retorno pós-abandono ou de recidiva,  
bem   como  em  pacientes  infectados  pelo   HIV,  moradores  de  
instituição   de  longa permanência, pacientes em situação de rua, 
profissionais de saúde, população privada de liberdade, contatos 
sintomáticos de tuberculose resistente aos medicamentos antiTB 
e população indígena.

A amostra de escarro para realização de baciloscopia deve ser coletada 
preferencialmente no momento  da  consulta,  sendo  solicitada  
outra  amostra  para  ser  coletada  no  dia  seguinte,  ao despertar.

Vídeo 1 - Notificação compulsória: os desafios e o papel da 
Equipe de Saúde da Família

Assista o vídeo “Notificação Compulsória: os desafios e o papel da Equipe de Saúde da Família” 
Disponível em: <https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/4451.mp4>
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Caso Vigilância e controle da tuberculose (continuação)

A partir da solicitação de Pedro Henrique, a Dra. Renata atende o Sr. 
Raimundo no mesmo dia. Reiterando a tuberculose como a principal 
hipótese diagnóstica, Dra. Renata solicita a radiografia detórax, exames 
laboratoriais hematológicos e bioquímicos e orienta o paciente a 
coletar uma segunda amostra de escarro para pesquisa de BAAR 
no dia seguinte. Sr. Raimundo retorna em três dias trazendo os 
exames solicitados para mostrá-los à Dra. Renata. A radiografia é 
compatível com tuberculose e o exame de escarro mostra a presença 
de BAAR (2+). O restante dos exames indica uma discreta anemia, 
com as funções renal e hepática preservadas. Dra. Renata notifica 
o caso, prescreve os medicamentos antituberculose (antiTB) e 
oferece o exame anti-HIV para o paciente, que aceita a sua realização.

Início oportuno do tratamento e o uso da estratégia TDO (tratamento 
diretamente observado)

Em relação ao tratamento, a OMS e o MS indicam um esquema 
padronizado com a supervisão da tomada do medicamento (TDO – 
tratamento diretamente observado) e apoio a todos os pacientes. O 
monitoramento do tratamento é fundamental e a comunidade precisa 
ser envolvida e participar na atenção e no controle da TB.

O tratamento deve ser feito, preferencialmente, com o esquema básico 
que se inicia com quatro medicamentos (rifampicina (R), isoniazida (H), 
pirazinamida (Z) e etambutol (E) - RHZE), nos primeiros dois meses, 
seguido de quatro meses de rifampicina e isoniazida (RH) (Quadro 
1). Os quatro medicamentos da fase inicial e os dois medicamentos 
da segunda fase são formulados em comprimidos em dose fixa 
combinada, o que facilita a adesão ao tratamento.

Devido à elevada prevalência da coinfecção tuberculose e HIV, deve-se 
recomendar a realização sorologia  anti-HIV  em  todo  paciente  com  
tuberculose.  A  testagem  anti-HIV  deve  ser preferencialmente por 
meio do teste rápido para HIV, visando à oportunidade do diagnóstico.



36

Para aumentar a adesão, é muito importante que a equipe demonstre 
cuidado, responsabilidade e solidariedade, que compreenda as 
necessidades individuais e familiares do paciente e respeite sua autonomia.

No domicílio, deve-se orientar o paciente a permanecer em ambiente arejado, 
com luz solar, orientando-o a cobrir a boca com lenço ou com o braço ao tossir.

Quando houver indicação de internação, deve-se indicar isolamento 
respiratório, especialmente tratando-se de pacientes bacilíferos e 
resistentes aos medicamentos antiTB. A internação só está indicada  
por  avaliação  clínica  pela  gravidade/complexidade  dos  casos  ou  
quando  associada  a questões sociais importantes (uso abusivo de 
álcool e drogas) ou que determinem risco sanitário em saúde pública.

Todos os casos devem ser tratados sob supervisão direta. Mais 
do que observar a deglutição dos medicamentos, o tratamento 
diretamente observado - TDO é uma estratégia de vínculo 
entre paciente, profissional de saúde e Unidade de Saúde.

A observação da tomada do medicamento deve ser diária, de segunda 
a sexta-feira, podendo ser feita na Unidade de Saúde ou no domicílio 
do paciente. O TDO deverá ser realizado pelo menos cinco vezes 
na semana (segunda a sexta), porém, para fins operacionais, será 
considerado TDO a tomada semanal de, no mínimo, 3 vezes na semana.

Fonte: BRASIL, 2011a. a RHZE: combinação de rifampicina (R), isoniazida (H), pirazinamida (Z) e 
etambutol (E). b RH: combinação de rifampicina (R), isoniazida (H).

RHZE
150/75 mg
comprimido 
em dose fixa 
combinada

20 a 35 kg

36 a 50 kg

> 50 kg

2 comprimidos

3 comprimidos

4 comprimidos

4 meses
Manutenção 
RH B

Quadro 1 - Tratamento da tuberculose pulmonar em pacientes  

FASES DO 
TRATAMENTO FÁRMACO FAIXA DE 

PESO
UNIDADE/DOSE MESES

Intensiva 
RHZE

RHZE
150/ 75/ 400/ 
275 mg
comprimido 
em dose fixa 
combinada

20 a 35 kg

36 a 50 kg

> 50 kg

2 comprimidos

3 comprimidos

4 comprimidos

2 mesesA
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Para saber mais

O manual do Ministério da Saúde sobre o  TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO DA 
TUBERCULOSE NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE inclui planilhas e fichas a serem utilizadas 
pelas Equipes de Saúde da Família, durante o processo de acompanhamento dos pacientes em 
tratamento (BRASIL, 2011b). Disponível em:

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/tratamento_diretamente_observado_
tuberculose.pdf>

Caso Vigilância e controle da tuberculose (continuação)

Além de orientar o paciente sobre a importância da adesão, Dra. Renata 
informa ao Sr. Raimundo que seu tratamento será supervisionado 
pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS), José Antônio, e que os 
contatos intradomiciliares devem procurar a Unidade Básica de Saúde 
(UBS). Em reunião de equipe, o enfermeiro Pedro Henrique orienta 
o ACS sobre a melhor forma de acompanhar o tratamento do Sr. 
Raimundo e de realizar a busca ativa dos contatos, caso eles não 
compareçam à UBS. A epidemiologista Márcia recebe a notificação 
do novo caso de tuberculose e, mensalmente, a ESF repassa 
informações sobre a evolução do caso e os contatos que foram 
investigados. O caso é encerrado como “cura” ao final de seis meses de 
tratamento. Dos contatos investigados, apenas a filha do Sr. Raimundo 
necessitou realizar tratamento da infecção latente por TB (ILTB).

Investigação de contatos e tratamento da infecção latente de 
tuberculose (ILTB)

O controle de contatos de um caso índice é fundamental para interrupção 
da cadeia de transmissão, e deve-se identificar precocemente as 
pessoas que serão consideradas contatos. O tipo de convívio deve ser 
estabelecido (casa, ambiente de trabalho, escola, etc.) e as formas de 
localização do contato devem ser identificadas (endereço ou telefone).

Consideram-se em TDO indivíduos que tiveram pelo menos 24 doses 
observadas na primeira fase do tratamento (primeiros dois meses) e 48 
doses na segunda fase (quatro meses subsequentes). Excepcionalmente, 
a observação pode ser realizada por uma pessoa da família ou da 
comunidade, desde que treinada e supervisionada por profissionais de 
saúde. Quando não for possível o TDO, orientar bem o paciente em relação 
à autoadministração dos medicamentos e trabalhar muito a adesão.
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Deve-se priorizar a investigação dos contatos intradomiciliares e, dentre 
estes, aqueles com maior risco de adoecimento, como crianças menores de 
cinco anos, pessoas vivendo com HIV/Aids, em uso de imunossupressores, 
portadores de nefropatias dialítica ou de pneumopatia, como a silicose.

Os contatos eventuais devem ser avaliados caso a caso, levando-se 
em consideração a forma da doença do caso índice, ambiente do 
contato e tempo de exposição. Os contatos e suas respectivas idades 
devem ser listados pela Equipe de Saúde da Família e todos deverão 
ser convidados a comparecer à Unidade de Saúde para avaliação. Essa 
avaliação consiste na realização  inicial  de  anamnese  e  exame  físico  
visando  à  identificação  de  sinais  ou  sintomas compatíveis com 
tuberculose. O resultado da avaliação do contato deve ser registrado 
em prontuário. Se os contatos não comparecerem à Unidade de Saúde, 
procede-se à busca ativa dos contatos por meio de visita domiciliar:

• Os contatos sintomáticos deverão ter sua investigação 
diagnóstica ampliada com radiografia de tórax, baciloscopia 
de escarro e outros exames de acordo com cada caso.

• Os contatos assintomáticos deverão realizar prova tuberculínica 
(PT) e serão submetidos a tratamento da ILTB, se a PT maior ou igual 
a 5mm. No caso das crianças ≤ 10 anos, todas deverão realizar a 
radiografia de tórax, independentemente de serem sintomáticas ou não.

Investigação de contatos e tratamento da infecção latente de 
tuberculose (ILTB)

Se a PT for negativa, deve-se repeti-la oito semanas mais tarde, pois 
o indivíduo pode estar ainda na fase de janela imunológica. Para 
considerar uma segunda PT positiva, deve haver um incremento 
de pelo menos 10 mm em relação àquela anterior, devendo-se, 
neste caso, indicar o tratamento da ILTB. Todo paciente com PT 
positiva deve realizar radiografia de tórax para afastar TB ativa.

Pelo  elevado  risco  de  hepatotoxicidade,  a  indicação  do  tratamento  
leva  em  conta  a  idade  do indivíduo, a probabilidade de infecção 
latente e o risco de adoecimento. Esse risco está na dependência 
da presença de comorbidades e/ou outras situações (Quadro 2).
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PPD ≥ 10 mm
Silicose;
contatos menores de 10 anos vacinados com BCG há menos de dois 
anos;
insuficiência renal em diálise;
neoplasia de cabeça e pescoço.

Uso de corticosteroides (> 15 mg de prednisona por > 1 mês).

Diabetes melito.

PPD ≥ 5 mm

PPD ≥ 10 mm

PPD ≥ 10 mm
Baixo peso (< 85% do peso ideal);
tabagismo (um maço/dia);
calcificação isolada (sem fibrose) na radiografia de tórax).

RISCO MODERADO (INDICADO TRATAMENTO EM MENORES DE 65 ANOS)

RISCO LEVE (INDICADO TRATAMENTO EM MENORES DE 50 ANOS)

ALTO RISCO (INDICADO TRATAMENTO EM QUALQUER IDADE)

PPD ≥ 5 mm

HIV/Aids;
Tansplantados em terapia imunosupressora;
Contatos adultos, contados menores de 10 anos não vacionados com 
BCG ou vacinados há mais de dois anos; 
Contatos menores de 10 anos de povos indígenas (independemente 
do estado vacinal);
Alterações radiológicas fibróticas sugestivas de sequela de TB;
Uso de inibidores de TNF-alfa1.

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2011b. ILTB: infecção latente de tuberculose. PPD: (purified protein 
derivative) – teste tuberculínico. TNF: tumor necrosis factor

O tratamento da infecção latente por M. tuberculosis (ILTB) com isoniazida 
reduz em 60 a 90% o risco de adoecimento. O número de doses tomadas 
tem se revelado mais importante do que o uso diário do medicamento.

O número mínimo de doses preconizadas é de 180 (podendo 
ser tomadas em um período entre seis e nove meses). A dose 
é de 5-10 mg/kg de peso, até o limite máximo de 300 mg/dia. 
Em várias unidades da federação já existe a necessidade de 
notificar o tratamento da infecção latente de tuberculose (ILTB).

Caso o indivíduo não  use a isoniazida todos os dias, é importante 
insistir para que complete o número de doses do tratamento, 
mesmo depois de decorrido o tempo preestabelecido pelo médico.

Quadro 2 - Parâmetros para avaliação da indicação de 
tratamento da ILTB
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Recém-nascido (RN) coabitante de paciente bacilífero deve seguir 
um esquema especial, que pode ser  consultado  no   MANUAL  DE  
RECOMENDAÇÕES  PARA  O  CONTROLE  DA  TUBERCULOSE  DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE (BRASIL, 2011b). Nestes casos, o RN não deverá 
ser vacinado ao nascer e deve receber a isoniazida por três meses. Após 
esse período, faz-se a prova tuberculínica (PT) e, se a criança  tiver  PT  
≥5mm,  a  isoniazida  deve  ser  mantida  por  mais  três  meses;  caso  
contrário, interrompe-se o uso da isoniazida e vacina-se com BCG.

Em grávidas, geralmente posterga-se o tratamento da infecção latente 
por M. tuberculosis (ILTB) para o período pós-parto. Em gestantes 
com HIV, devido ao maior risco de reativação da tuberculose, 
pode-se avaliar o tratamento da ILTB após o 3º mês de gestação.

- Monitoramento dos casos

Os sintomáticos respiratórios (SR) identificados e avaliados devem 
ser registrados em instrumento próprio na Unidade Básica de 
Saúde (Livro de “Registro de Sintomáticos Respiratórios” e de 
“Registro de Coletas de Baciloscopia”). Os casos diagnosticados 
de tuberculose devem ser notificados em ficha própria do SINAN 
e a ESF deve registrá-lo na UBS para fins de acompanhamento.

Para fins de vigilância epidemiológica, considera-se como caso confirmado 
de tuberculose pulmonar todo  paciente  com  sintomatologia  clínica  
sugestiva  (tosse  com  expectoração  por  três  ou  mais semanas, febre, 
perda de peso e apetite), com confirmação bacteriológica por baciloscopia 
direta e/ou cultura e/ou com imagem radiológica sugestiva de tuberculose.

O paciente em tratamento deve ser reavaliado mensalmente. Nos 
casos de tuberculose pulmonar com baciloscopia inicialmente positiva, 
deve-se proceder à baciloscopia do escarro mensalmente, sendo 
obrigatória sua realização ao término do segundo, do quarto e do sexto 
mês de tratamento, desde que o paciente tenha escarro para análise.

Para todos os pacientes com baciloscopia positiva, ao final do segundo 
mês de tratamento, deverão ser solicitados cultura e teste de sensibilidade.
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- Imunização

A vacina BCG, sigla decorrente da expressão “bacilo de Calmette-
Guérin”, é preparada a partir de uma  cepa  atenuada  derivada  do  
Mycobacterium  bovis.  A  BCG  oferece  proteção  principalmente 
contra as formas graves de tuberculose, decorrentes da primoinfecção. 
No Brasil, é prioritariamente indicada para as crianças de 0 a 4 anos de 
idade, sendo recomendada sua aplicação em dose única, ao  nascer.  Há  
contraindicação  absoluta  para  aplicar  a  vacina  BCG  nos  portadores  de 
imunodeficiências congênitas ou adquiridas, exceto recém-nascidos e crianças 
soropositivas para HIV, desde que não apresentem os sintomas da doença.

- Ações de educação em saúde

Além das medidas descritas acima, é necessário esclarecer à comunidade 
os aspectos importantes da doença, como suas formas de transmissão, 
medidas de prevenção e tratamento. O desconhecimento leva à discriminação 
do paciente, tanto no âmbito familiar quanto no ambiente profissional.

- Avaliação da qualidade das ações de vigilância e controle da 
tuberculose

Para tuberculose, a ficha de notificação/investigação de 
tuberculose deve ser utilizada para notificar os casos novos, 
recidivas, reingressos após abandono e transferências. 

Para fins de avaliação da qualidade do trabalho de busca ativa e 
avaliação dos sintomáticos respiratórios (SR) do território, a Equipe 
de Saúde da Família deve lançar mão dos registros feitos na 
própria Unidade Básica de Saúde e de dados presentes no SINAN. 
Sugere-se o acompanhamento pela ESF dos seguintes indicadores:

• Proporção de sintomáticos respiratórios examinados: número 
de SR examinados dividido pelo número de SR esperado 
(estima-se em 1% da população o número de SR esperado);

• Proporção de baciloscopia positiva: número de baciloscopia 
positiva dividido pelo número deSR examinados (estima-se 
em 3-4% a proporção de baciloscopia positiva entre os SR).
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Além desses indicadores, a Equipe de Saúde da Família deve acompanhar 
atentamente seus registros de casos de TB bem como dos contatos 
identificados, para assegurar o término do tratamento e cura de todo 
caso diagnosticado bem como a investigação e eventual tratamento da 
ILTB de todos os contatos. O livro do Programa Nacional para Controle 
da Tuberculose do Ministério da Saúde (BRASIL,2006c), contém 
planilhas para REGISTRO DE PACIENTES E ACOMPANHAMENTO DE 
TRATAMENTO DOS  CASOS  DE  TUBERCULOSE,  muito  úteis  para  
o  acompanhamento  local  dos  casos  e  dos indicadores, disponíveis 
em: <http://www5.ensp.fiocruz.br/biblioteca/dados/txt_406946792.pdf>.

A   Secretaria   Municipal   de   Saúde,   bem   como   instâncias   de   outros   
níveis   governamentais, acompanhará diversos outros indicadores referentes ao 
programa de controle da TB incluindo a proporção de cura e as taxas de abandono.

Para um aprofundamento maior no controle da tuberculose, recomenda-
se o acesso ao curso da Universidade Aberta do SUS – UNA-SUS. 
Ações para o controle da tuberculose na Atenção Básica à Saúde 
[on-line]. Disponível em: <http://www.unasus.gov.br/cursotb>.

Vídeo 2 - Medidas importantes para o controle da 
tuberculose 

Assista o vídeo:  Medidas importantes para o controle da tuberculose. Disponível em: <https://
www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/4450.mp4
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Seção 2
Vigilância da dengue

Caso Vigilância da dengue

O município de Curupira viveu, no último verão, uma grande epidemia 
de dengue. Com cerca de 700 casos confirmados, as taxas de 
incidência superaram com folga o limite de 300 casos por 100.000 
habitantes que definem uma alta incidência da doença. Durante 
a epidemia de dengue, a Unidade Básica de Saúde Vila Formosa 
ficou sobrecarregada, com dezenas de pacientes procurando 
atendimento com sintomas compatíveis com a doença. A Equipe 
Verde conseguiu desenvolver um bom trabalho, com a participação 
de todos os profissionais da equipe. Os cinco Agentes Comunitários 
de Saúde orientaram a comunidade em relação aos sintomas da 
doença, sinais de alarme, importância da hidratação e as medidas 
de prevenção. A auxiliar de enfermagem Joana realizava avaliação 
inicial em sala de espera e iniciava o preenchimento das fichas de 
notificação. O enfermeiro Pedro Henrique realizava a consulta de 
enfermagem, classificando clinicamente e priorizando o atendimento 
médico dos casos mais graves pela Dra. Renata. Os casos mais 
graves eram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) do município para receberem hidratação parenteral. Alguns 
destes, que necessitavam de um período de hidratação ou de 
observação mais prolongados, eram posteriormente internados no 
hospital municipal.
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PARTE 1. Aspectos epidemiológicos

A dengue é a doença viral transmitida por vetor mais prevalente 
em todo o mundo e tem se tornado, nas últimas décadas, um 
importante problema de saúde pública mundial. No Brasil, após ser 
erradicada em meados do século XX, a dengue foi reintroduzida no 
início da década de 1980 e, nos últimos anos, vem sendo causa de 
grandes epidemias em todas as regiões do país (Figura 6).

O homem é o único reservatório da doença com relevância 
epidemiológica. A transmissão se faz pela picada da fêmea do 
mosquito Aedes aegypti (Figura 7). Após um repasto de sangue 
infectado e um período extrínseco de incubação de 8 a 12 dias, 
o mosquito está apto a transmitir o vírus até o final de sua vida, 
que tem a duração de seis a oito semanas. O Aedes albopictus, 
com ampla dispersão em todas as regiões do Brasil, é um vetor 
de relevância epidemiológica na Ásia, mas não está associado à 
transmissão da dengue nas Américas.

Não  há  transmissão  por contato  direto  com  um  paciente  com  
dengue,  nem  por  intermédio  de ingestão de água ou alimento. 
Há relatos de casos de transmissão vertical para recém-nascidos 
de mulheres  que  se  encontram  em  período  virêmico  durante  o  
trabalho  de  parto.  O  período  de incubação da doença varia de 3 
a 15 dias, sendo em média de cinco a seis dias.

Fonte: Elaborado com base do SINAN/ MS – dados sujeitos a alterações. 1990-2013 (até 29 set. 2013). 
Disponível em: <http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/tabnet/dh? sinannet/dengue/bases/denguebrnet.
de b/>. BRASIL, [201?].

Figura 6 - Evolução dos casos de dengue no Brasil (1990-2013)
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Caso Vigilância da dengue (continuação)

A equipe de controle de vetores também teve muito trabalho, 
desenvolvendo ações de bloqueio vetorial em diversas áreas, bem 
como apoiando a  realização dos mutirões de  coleta de entulho, 
sempre atuando de maneira integrada com a Equipe de Saúde da 
Família (ESF). A epidemiologista Márcia ofereceu bastante apoio tanto 
à ESF quanto à equipe de controle de endemias, analisando as fichas 
de notificação e os levantamentos de índice vetorial, monitorando 
resultados de exames de sorologia e de detecção viral, bem como 
investigando e acompanhando os casos mais graves. O enorme 
esforço foi recompensado com taxas baixas de casos graves e óbitos, 
e as ações de prevenção visando evitar novas epidemias passaram a 
ser melhor incorporadas por toda a comunidade, com engajamento 
de vários setores, como a educação, limpeza urbana, associações 
comunitárias e igrejas.

PARTE 2. Vigilância e controle da dengue

As ações de vigilância e controle da dengue na Atenção Básica à 
Saúde devem ser feitas de maneira articulada entre a Equipe de 
Saúde da Família, a equipe de controle de endemias e o serviço de 
vigilância epidemiológica municipal.

As atividades de vigilância epidemiológica que envolvem a Atenção 
Básica à Saúde e serão desenvolvidas com o apoio da vigilância 
municipal e/ou estadual, incluem:

Foto de James Gathany. Disponível em: <http://phil.cdc.gov/PHIL_Images/9257/9257_lores.jpg>

Figura 7 - Fêmea do mosquito Aedes aegypti
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• Mapeamento do índice de infestação da área de abrangência;

• Acompanhamento sistemático da evolução temporal da incidência 
de casos;

• Discussões conjuntas com equipes de controle de vetores, 
visando adoção de medidas capazes de reduzir a circulação viral;

• Organização de capacitação de profissionais de saúde em relação 
ao protocolo de abordagem do paciente com suspeita de dengue;

• Discussão do plano de contingência assistencial;

• Discussão das investigações dos óbitos e casos graves que 
porventura ocorram na área.

Ações de controle vetorial

Não existem medidas de controle específicas direcionadas ao homem, 
uma vez que não se dispõe, até o momento, de nenhuma vacina 
efetiva. Atualmente, o único elo vulnerável da cadeia epidemiológica 
da dengue é o mosquito. Assim, o controle está centrado na redução 
da densidade vetorial.

Este manejo ambiental inclui a realização de mudanças no meio 
ambiente voltadas para eliminar criadouros potenciais do Aedes e 
ações de coleta de resíduos sólidos. O manejo ambiental só se dá de 
maneira efetiva com o envolvimento e mobilização da comunidade 
que deve se conscientizar sobre a importância da manutenção do 
ambiente domiciliar livre de focos do mosquito.

Além  do  manejo  ambiental,  ações  de  controle  químico  são  
utilizadas  em  algumas  situações.  O controle químico da dengue 
consiste em emprego regular do larvicida em focos que não possam 
ser removidos e o uso, em situações especiais, de adulticida, visando 
bloqueio de casos ou controle de situações epidêmicas. Em áreas 
infestadas pelo mosquito, os locais denominados “pontos estratégicos”  
(ferros-velhos,  borracharias,  oficinas  de  desmanche  de  veículos,  
cemitérios,  entre outros) devem ser priorizados tanto para ações de 
manejo ambiental quanto para controle químico.

À equipe de controle de endemias caberá de maneira mais direta a 
vigilância entomológica, incluindo o acompanhamento dos níveis de 
infestação e o combate direto ao vetor. 
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A vigilância vetorial permite estimar o índice de infestação e os criadouros 
preferenciais do mosquito em uma determinada região. Uma das 
metodologias propostas pelo Ministério da Saúde para vigilância 
vetorial é o Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes 
aegypti, também denominado LIRAa, realizado periodicamente em 
nível nacional.

A vigilância vetorial permite o direcionamento das ações de controle 
para as áreas mais críticas. O planejamento do trabalho da equipe de 
controle de endemias no combate à dengue deve basear-se na análise 
georreferenciada dos níveis de infestação vetorial e do número de 
casos, priorizando as áreas de maior risco. As atividades de rotina da 
equipe de controle de endemias, por meio de visita casa a casa, têm 
como principal função reduzir os criadouros do mosquito, empregando-
se preferencialmente métodos mecânicos.

Em situações especiais, pode ser necessária a organização de mutirões 
para recolhimento de um maior número de resíduos.

Os larvicidas, conforme já mencionado, devem ser empregados 
somente nos recipientes que não possam ser removidos, descartados 
ou cobertos de forma que se tornem incapazes de permitir a reprodução 
do vetor.

A Equipe de Saúde da Família deverá participar das ações de prevenção 
apoiando as ações desenvolvidas pelos agentes de controle vetorial, 
e participando efetivamente das atividades de educação em saúde 
na comunidade.

Ações de vigilância

A dengue é uma doença de notificação compulsória diante da suspeita 
clínica da doença, ou seja, não se devem aguardar resultados de 
exames para se informar à vigilância epidemiológica municipal da 
ocorrência de casos.

A notificação oportuna e a ágil entrada dos casos no SINAN são 
fundamentais para uma análise precisa dos locais de maior circulação 
viral, visando à mobilização adequada dos recursos de controle vetorial.

Deve-se considerar como caso suspeito de dengue todas pessoas 
que resida ou que tenha viajado nos últimos 14 dias para área onde 
esteja ocorrendo transmissão de dengue ou que tenha a presença
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de A. aegypti e que apresente febre, usualmente entre dois e sete 
dias, e apresente duas ou mais das seguintes manifestações:

• Náusea, vômitos;

• Exantema;

• Mialgias, artralgia;

• Cefaleia, dor retro-orbital;

• Petéquias ou prova do laço positiva;

• Leucopenia.

Também pode ser considerado caso suspeito toda criança proveniente 
ou residente em área com transmissão de dengue, com quadro febril 
agudo, usualmente entre dois a sete dias, e sem foco de infecção 
aparente.

Deve-se classificar como caso de dengue com sinais de alarme 
o paciente que preencha critérios para suspeição clínica 
de dengue associada a um ou mais dos seguintes sinais:

• Dor abdominal intensa e contínua, ou dor à palpação do abdômen;

• Vômitos persistentes;

• Acumulação de líquidos (ascites, derrame pleural, pericárdico);

• Sangramento de mucosas;

• Letargia ou irritabilidade;

• Hipotensão postural (lipotimia);

• Hepatomegalia maior do que 2 cm;

• Aumento progressivo do hematócrito.

Apesar de a notificação do caso ser feita diante da suspeita clínica, 
é importante oferecer fácil acesso aos exames que indicarão o 
diagnóstico específico da doença, incluindo isolamento viral, teste 
rápido para detecção de antígeno viral (nonstructural protein 1- NS1) 
e sorologia IgM.
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O exame de isolamento viral permite também analisar o sorotipo 
viral circulante, o que auxiliará na avaliação do potencial epidêmico 
de determinada região.

No âmbito da vigilância, os profissionais da ESF têm papel fundamental 
na notificação de casos suspeitos, busca ativa de casos (tanto para 
avaliação inicial quanto para monitoramento clínico da evolução e 
para coleta de exames laboratoriais) e apoio à divulgação de dados 
epidemiológicos. Além disso, toda a ESF, incluindo o médico, deve 
participar ativamente de ações de orientação sobre o manejo  ambiental,  
visando  sensibilizar  a  comunidade  a  manter  o  território  livre  de  
focos  do mosquito.

No âmbito assistencial, a ESF atua mais diretamente na captação 
de casos suspeitos, na abordagemclínica, além de dar orientações 
sobre a importância da hidratação e sobre sinais de alarme.

A produção de informações oportunas e confiáveis sobre a dengue é 
componente das ações de vigilância e parte do processo de sensibilização 
e mobilização da população. 

A comunicação e a mobilização são de responsabilidade das três 
esferas de gestão e devem ser conduzidas de forma intersetorial, com 
apoio de outras entidades governamentais (ex.: educação, limpeza 
urbana), de empresas e de organizações da sociedade civil.

Podem ser utilizados meios de comunicação de massa, além da 
distribuição de material educativo que contemple as especificidades 
locorregionais. As ações de comunicação e mobilização devem ser 
direcionadas  para  a  população  geral  e  para  os  diversos  atores  
do  setor  saúde  (conselheiros, lideranças  sociais,  movimentos  
sociais),  incentivando  a  corresponsabilização  da  população  no 
controle da doença.

Para saber mais

Mais informações sobre o manejo clínico da dengue podem ser obtidas na unidade 3 deste 
curso e por meio da leitura do protocolo clínico do Ministério da Saúde - “Dengue: diagnóstico 
e manejo clínico: adultos e criança” (BRASIL, 2013b). Disponível em:

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/dengue_diagnostico_manejo_adulto_
crianca_3ed.pdf>
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No período não epidêmico, as informações devem ser direcionadas 
para:

• Divulgar as medidas de prevenção que incluem a eliminação 
dos criadouros dos mosquitos da dengue (Figura 8).

• Alertar a população sobre os locais com maior concentração de 
focos do mosquito.

• Informar sobre os principais sintomas da doença e seus sinais 
de alarme.

• Divulgar rotineiramente informações epidemiológicas atualizadas

• Reforçar a atenção para os sinais e sintomas de alarme para 
evitar casos graves e óbitos

• Alertar sobre os perigos da automedicação

• Orientar a população a procurar a unidade básica de saúde aos 
primeiros sintomas da doença

• Prestar esclarecimentos sobre a necessidade de hidratação 
oral vigorosa.

Fonte: Desenho de Bruno de Morais Oliveira, 2014.

Figura 8 - Locais com maior concentração de focos do Aedes 
aegypti
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Para saber mais

Mais informações sobre ações de prevenção e controle da dengue podem ser

obtidas no documento DIRETRIZES NACIONAIS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE EPIDEMIAS 
DE DENGUE. (BRASIL, 2009a). Disponível em:

<http://sms.sp.bvs.br/lildbi/docsonline/get.php? id=4089>

Vídeo 3 - Doenças hemorrágicas

Assista o vídeo:  Doenças hemorrágicas. Disponível em: <https://www.nescon.medicina.ufmg.
br/biblioteca/imagem/4445.mp4>
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Seção3
Vigilância da aids

Caso Vigilância da Aids

Após  avaliar uma  jovem  chamada  Jaqueline, a  técnica  de  saúde  
bucal  Gilda  chama  a  cirurgiã-dentista  Cláudia  para mostrar-lhe 
umas lesões esbranquiçadas que havia visto na mucosa jugal e 
palato da jovem. Cláudia considera a possibilidade de tratar-se de 
candidíase oral e a encaminha para avaliação do enfermeiro Pedro 
Henrique. Jaqueline, de 26 anos de idade, era conhecida da Equipe 
de Saúde da Família; casada com Jorge, que era usuário de crack. 
Eles tinham dois filhos, Francisco, de oito anos, e Ricardo, com 
cinco anos. Jaqueline tinha feito avaliação pré-natal à época da 
gravidez de ambos os filhos, sem intercorrências. Além das lesões 
esbranquiçadas na boca, Jaqueline queixava-se de dor à deglutição e 
relatava episódios de diarreia nos últimos dois meses. Considerando 
a possibilidade de tratar-se de uma imunossupressão, Pedro 
Henrique orienta a paciente sobre a importância de fazer o teste 
anti-HIV e realiza o aconselhamento pré-teste. Dra. Renata avalia 
a paciente no mesmo dia, prescrevendo um antifúngico para tratar 
a candidíase, e agenda um retorno para que Jaqueline trouxesse o 
resultado do exame anti-HIV tão logo estivesse disponível.
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PARTE 1. Aspectos epidemiológicos

Em 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU), ao analisar os 
maiores problemas mundiais, estabeleceu Oito Objetivos do Milênio 
– ODM, (BRASIL, 2015) que no Brasil são chamados de “8

Jeitos de Mudar o Mundo”. O controle da aids está entre as condições 
de saúde a terem seu controle priorizado, e a ONU elegeu como meta, 
até 2015, deter a propagação do HIV/Aids e garantir o acesso universal 
ao tratamento. O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a 
proporcionar acesso universal e gratuito para o tratamento de HIV/
Aids na rede pública de saúde e, atualmente, cerca de

300 mil pessoas recebem tratamento com antirretrovirais financiados 
pelo governo.

A Atenção Básica à Saúde tem papel fundamental na prevenção não só 
do HIV, mas também de outras doenças sexualmente transmissíveis 
(DSTs), e na realização do diagnóstico precoce e manejo clínico inicial 
de pessoas infectadas.

Os primeiros relatos da síndrome da imunodeficiência adquirida (aids) 
foram publicados em 1981, quando  casos  atípicos  de  pneumocistose,  
uma  infecção  pulmonar  rara  e  associada  a imunossupressão, 
foram relatados na costa oeste dos Estados Unidos.

O  primeiro  diagnóstico  de  aids  no  Brasil  ocorreu  em  1982,  em  
São  Paulo,  com  a  epidemia inicialmente se concentrando nas áreas 
metropolitanas das regiões Sudeste e Sul do país, e se associando 
a relação sexual desprotegida entre homens que fazem sexo com 
homens (HSH), transfusão de sangue/hemoderivados e uso de drogas 
ilícitas injetáveis. Nesse período, a curva de crescimento dos novos 
casos era acentuada e as taxas de mortalidade eram elevadas.

Nos últimos anos da década de 80 e início dos anos 90, a epidemia 
assumiu outro perfil, com a transmissão heterossexual ganhando 
importância, acompanhada de uma expressiva participação das mulheres  
e  aumento  do  risco  de  transmissão  vertical.  A  partir  da  década  
de  1990,  além  dos fenômenos da feminização, vêm-se observando 
os processos de interiorização e pauperização.
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O HIV pode ser adquirido pelo contato com secreção sexual ou 
sangue de uma pessoa infectada. A transmissão vertical do vírus 
pode ocorrer no período da gestação, no momento do parto ou pelo 
aleitamento materno.

Os indivíduos com infecção aguda ou aqueles em uma fase mais 
avançada de imunossupressão têm maior carga viral no sangue e nas 
secreções sexuais e, por isso, transmitem o vírus com maior facilidade. 
A presença de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) ulceradas, 
como sífilis e herpes genital, ou de uretrites, como gonorreia e infecção 
por clamídia, também aumentam o risco de infecção pelo HIV.

O tipo de prática sexual também está associado ao risco de transmissão, 
com a relação anal trazendo o maior risco.

O tempo entre a infecção pelo HIV e o aparecimento de sinais e 
sintomas da fase aguda da doença é de 5 a 30 dias.

O período de latência clínica, após a infecção aguda, até o desenvolvimento 
de manifestações clínicas associadas à imunodeficiência é, em média, 
de seis a sete anos.

Ressalte-se que o paciente infectado pelo HIV pode transmitir o vírus 
em qualquer fase da infecção.

PARTE 2. Vigilância e controle da aids

A Atenção Básica à Saúde é um ponto importante do desenvolvimento 
de ações de prevenção da doença, que incluem o amplo acesso da 
população a insumos de prevenção, como preservativos masculinos 
e femininos, e também à testagem anti-HIV.

O tratamento precoce das pessoas infectadas pelo HIV, além de 
impactar positivamente na morbimortalidade do paciente, contribui 
para reduzir a transmissão viral na comunidade.

As estratégias de prevenção vêm sendo aprimoradas ao longo dos 
mais de 30 anos de epidemia, com uma importante participação 
do setor público e organizações da sociedade civil nessa área, 
que resultou em ampla disseminação da informação acerca da 
importância do uso de preservativo para se evitar a transmissão 
sexual.
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As ações de prevenção são voltadas para reduzir comportamentos 
de risco como a prática de relação sexual desprotegida e 
o compartilhamento de seringas ou outros instrumentos 
perfurocortantes potencialmente contaminados.

Persistem ainda as barreiras em relação à mudança de 
comportamento da população a partir da informação recebida, além 
de dificuldades na implantação de políticas de redução de danos 
relacionados ao uso de drogas ilícitas.

Atualmente,  as  ações  de  prevenção  do  HIV/Aids  são  norteadas  
pelas  seguintes  diretrizes  do Ministério da Saúde:

• Promoção de mudanças de comportamento, por meio da 
disponibilização de informação qualificada sobre os meios de 
transmissão, de prevenção e de percepção de risco;

• Estímulo para que os diversos grupos populacionais tomem 
consciência da sua situação de vulnerabilidade e risco, 
considerando os aspectos culturais e o contexto social;

• Envolvimento dos agentes comunitários de saúde em ações 
que incentivem as mudanças de práticas, atitudes, valores e 
crenças em relação às DSTs/aids;

• Fortalecimento de redes sociais e desenvolvimento de 
parcerias com organizações não governamentais e associações 
comunitárias, visando ampliar a abrangência das ações de 
prevenção à infecção pelo HIV e de suporte social aos grupos 
mais vulneráveis;

• Ampliação da participação do setor empresarial na luta contra 
a aids;

• Distribuição de insumos de prevenção (preservativos 
masculinos e femininos, gel lubrificante, agulhas e seringas) e 
desenvolvimento de programas de redução de danos;

• Utilização de fórmula láctea infantil em substituição ao 
aleitamento materno para os filhos de mulheres portadoras do 
HIV. 

As ações de educação em saúde para prevenção do HIV/Aids são 
orientadas a partir de avaliação das tendências e características da 
epidemia, em cada local, e das condições econômicas, sociais e 
culturais dos grupos mais afetados.
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Nesse sentido, devem ser considerados os seguintes aspectos:

• A epidemia não atinge de maneira uniforme toda a população.

• Existem diferenças significativas na dinâmica da transmissão 
do HIV em diferentes regiões, tanto nos aspectos sociais quanto 
nas vias de transmissão.

• Os grupos a serem prioritariamente abordados devem ser 
definidos a partir de critérios de vulnerabilidade e risco.

• A participação da sociedade civil é de fundamental importância 
para a mudança de práticas, atitudes e comportamentos.

As ações de educação em saúde pautam-se pelas intervenções 
voltadas, prioritária mas não exclusivamente, para grupos mais 
vulneráveis, tais como homens que fazem sexo com homens (HSH), 
profissionais do sexo, usuários de drogas injetáveis (UDI), pessoas 
que vivem com portadores de HIV/Aids, população prisional e 
caminhoneiros.

A educação em saúde deve ocorrer combinando diferentes 
estratégias como a veiculação de campanhas de massa para toda a 
população e por ações específicas de intervenções na comunidade, 
baseadas no trabalho de pares.

A Atenção Básica à Saúde deve atuar reduzindo vulnerabilidades 
da população adstrita à unidade básica de saúde. Preconiza-se a 
condução sistemática de ações educativas por meio de informação, 
orientação e disponibilização de insumos, tais como os preservativos.

Não se deve condicionar o acesso ao preservativo à participação 
obrigatória em grupos de qualquer natureza e nem à necessidade de 
receita médica. Além disso, a disponibilização deve ocorrer mesmo 
ao/à usuário/a que já utilize algum outro método contraceptivo, já 
que o preservativo é a maneira mais eficaz de prevenir a transmissão 
de DSTs durante o ato sexual.

As ações educativas devem impactar tanto no comportamento 
sexual, quanto no comportamento relacionado ao uso de drogas, 
situação em que a perspectiva de redução de danos é o pressuposto 
básico para a intervenção.
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As ações de redução de danos são destinadas aos usuários de 
drogas, que não querem ou não podem interromper seu uso de 
drogas, em curto prazo. Elas incluem a disponibilização de insumos 
para evitar a transmissão de doenças por meio do compartilhamento 
de seringas e agulhas entre os usuários de drogas ilícitas injetáveis.

Caso Vigilância e controle da Aids (continuação)

Jaqueline retorna com a sorologia anti-HIV, mostrando resultado 
positivo tanto no exame de triagem quanto no teste confirmatório. 
As lesões orais haviam apresentado melhora, mas a paciente 
mantinha episódios de diarreia.

Dra. Renata inicia a propedêutica da diarreia e faz contato telefônico 
com a unidade de referência em infectologia do município para 
encaminhar a paciente. Renata e Pedro Henrique estavam 
preocupados com Jorge, marido de Jaqueline. Ela informava que 
seu marido andava emagrecendo nos últimos meses e vinha 
apresentando sudorese noturna e tosse seca, mas Jaqueline 
atribuía os sintomas dele ao uso de drogas ilícitas. Ao final da 
consulta, ambos conversam com a paciente sobre a necessidade 
de informar seu diagnóstico a seu parceiro para que este também 
fosse testado.

A definição de aids para fins de vigilância epidemiológica requer 
a presença de testes que confirmem a presença da infecção pelo 
HIV (Ver: Manual técnico para o diagnóstico da infecção pelo HIV 
(BRASIL, 2013d), associados a doença definidora de aids, uma 
somatória de sinais ou sintomas sugestivos de imunossupressão 
(Critério Rio-Caracas) ou uma redução da contagem de linfócitos T 
CD4 (em adultos, contagem menor que 350 cél. /mm3).

As doenças definidoras e o critério Rio-Caracas estão apresentados 
no verso da ficha de notificação de aids do SINAN e também 
podem ser encontrados no manual de vigilância epidemiológica do 
Ministério da Saúde. As fichas de notificação de aids em adultos 
(>13 anos) e crianças são distintas e podem ser encontradas no 
sítio da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

A aids é uma doença de notificação compulsória diante da confirmação do diagnóstico.
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No Brasil, a infecção pelo HIV, sem a presença da síndrome de 
imunodeficiência adquirida, era de notificação compulsória apenas 
em gestantes (por meio do preenchimento da ficha de notificação 
de HIV em gestantes e crianças expostas ao risco de transmissão 
vertical). A partir de 2014, a lista de doenças de notificação 
compulsória foi atualizada pela Portaria nº 1.271 do Ministério da 
Saúde e passou a incluir a infecção pelo vírus da imunodeficiência 
humana, independentemente da presença de aids e da presença de 
gestação. Com a publicação desta portaria, os casos de infecção pelo 
HIV serão notificados mais precocemente, logo após confirmação 
laboratorial do diagnóstico. Como esta mudança, espera-se ter um 
panorama melhor da direção na qual a epidemia está avançando.

Além da notificação do caso, a Equipe de Saúde da Família tem 
um papel importante na avaliação, orientação e testagem dos 
contatos de um paciente infectado pelo HIV. Deve esclarecer o 
paciente sobre a importância de comunicar aos seus contatos 
o seu diagnóstico, trazendo-os para aconselhamento, testagem e 
tratamento adequados.

A comunicação dos contatos obedecerá aos princípios da 
confidencialidade, ausência de coerção e proteção contra 
a discriminação. Serão considerados contatos, para fins de 
comunicação e testagem, aquelas pessoas com quem o paciente 
relacionou-se ou relaciona-se sexualmente e/ou compartilha 
ou compartilhou equipamentos durante o consumo de drogas 
injetáveis.

O convite do(s) contato(s) para fins de testagem poderá ser 
realizada pelo próprio paciente-índice ou por busca ativa feita pelo 
profissional de saúde sendo que, neste último caso, deve-se estar 
sempre atento a questões éticas e ao sigilo profissional.

A informação ao parceiro sexual de uma pessoa vivendo com HIV/
Aids (PVHA) ou outra DST constitui uma situação especial no terreno 
do sigilo profissional e a equipe deve formular uma estratégia 
individualizada para cada situação. O médico deverá fazer todo o 
esforço para que o paciente mesmo revele o diagnóstico ao seu 
parceiro(a) e faça uso de práticas sexuais seguras (preservativos, 
etc.), de modo a não o (a) expor ao risco.
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Atento para o fato de que cada pessoa tem o seu tempo - 
particularidade a considerar, caso após exaustivas orientações  
sobre a necessidade de comunicar sua condição ao seu parceiro(a), 
o paciente se negue a dar esta informação, o médico poderá, 
mesmo sem sua concordância e em caráter excepcional (Artigo 
73 do novo  Código de Ética Médica (CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA, 2010), revelar a existência de infecção pelo HIV ou de 
outra DST. Entretanto, há que considerar que esta conduta  pode  
trazer  consequências  negativas  para  o  serviço  de  saúde,  
ferindo  a  confiança  das pessoas  com  tais  complicações  e,  
posteriormente,  diminuindo  sua  procura  pelo  atendimento.  É 
preciso entender, no entanto, que essa revelação, em princípio, 
deve ser feita com a concordância e a colaboração do paciente.

A iniciativa do médico deve ser precedida de todos os esforços 
possíveis para que o próprio paciente informe ao(s) parceiro(s) o 
seu diagnóstico. Sendo infrutíferos esses esforços, a comunicação 
ao contato deverá ser feita pelo médico, estando sempre atento à 
possibilidade desta atitude romper a relação de confiança com a 
pessoa-índice.

Quando  o  contato  com  o  parceiro  for  efetuado,  será  dever  do 
médico,  bem  como  dos  demais membros da equipe encarregados 
dessa atividade, usar do máximo cuidado a fim de impedir a 
disseminação de informações relativas ao paciente, para além dos 
limites daquilo realmente necessário, evitando-se transtornos de 
ordem pessoal para o mesmo.

Informações adicionais sobre a abordagem clínica de pacientes com HIV e outras DSTs podem 
ser encontradas na Unidade 2 deste curso.

Vídeo 4 - Medidas de prevenção contra a aids e outras DSTs 

Assista o vídeo:  Medidas de Prevenção contra a aids e outras DSTs. Disponível em: <https://
www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/4449.mp4>
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Seção4
Vigilância da influenza

Caso Vigilância da influenza

Havia chegado o inverno em Curupira e, com as baixas temperaturas, 
a Equipe Verde já observava um incremento no número de pacientes 
de todas as faixas etárias com queixas respiratórias agudas. Eram 
as famosas “IVAS” (infecções de vias áreas superiores) como 
os profissionais frequentemente se referiam às rinofaringites 
agudas ou “viroses” de inverno, como eram conhecidas pela 
população. Apesar de muitos casos serem leves e se resolverem 
espontaneamente com repouso e com o uso de sintomáticos, os 
profissionais da Equipe Verde sabiam que precisavam identificar, 
dentre os casos respiratórios febris, os casos suspeitos de 
influenza. Para estes era preciso oferecer um cuidado diferenciado, 
principalmente ao subgrupo de pacientes que apresentasse fatores 
de risco para complicações por influenza ou sinais e sintomas de 
gravidade. Era preciso também divulgar à população maneiras 
de prevenir a transmissão da doença, organizar o fluxo dentro da 
unidade para minimizar o risco de transmissão dentro da unidade de 
saúde, conhecer os equipamentos de proteção individual e indicar a 
vacinação contra influenza dos grupos prioritários.
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PARTE 1. Aspectos epidemiológicos

A influenza é uma doença viral aguda que acomete principalmente 
o sistema respiratório e apresenta elevada transmissibilidade, 
causando frequentes epidemias.

Os reservatórios mais importantes são os próprios seres humanos, 
os suínos e as aves. As aves migratórias, principalmente as aquáticas 
e as silvestres, desempenham importante papel na disseminação 
natural da doença pelo mundo.

Deve-se suspeitar de influenza em todo paciente com síndrome 
gripal. Deve-se considerar como síndrome gripal, em pacientes 
com idade de dois anos ou mais, a presença de febre de início 
súbito, mesmo que apenas informada, acompanhada de tosse ou 
dor de garganta e pelo menos um dos seguintes sintomas: cefaleia, 
mialgia ou artralgia, na ausência de outro diagnóstico específico.

Em crianças com menos de dois anos de idade, considera-se 
também como caso de síndrome gripal: febre de início súbito 
(mesmo apenas informada) e sintomas respiratórios (tosse, coriza 
e obstrução nasal), na ausência de outro diagnóstico específico.

Apesar da transmissão inter-humana ser a mais comum, ocorre 
também a transmissão direta do vírus, entre seres de espécies 
diferentes, especialmente a partir de aves e suínos para o homem.

De um ano para o outro ocorrem pequenas variações (antigenic 
drift) e, de tempos em tempos, há maior variação antigênica 
(antigenic shift), que encontra a maior parte da população vulnerável 
à infecção. Uma complicação maior é que existe a possibilidade de 
mistura genética entre os influenzavírus causadores de infecção em 
aves, suínos e humanos. O grande “berço” de novas cepas tem 
sido o continente asiático, talvez pelo maior contato entre diferentes 
espécies potencialmente carreadoras de influenza.

Os modos de transmissão mais comum são a transmissão direta 
(pessoa a pessoa), por meio de pequenas gotículas de aerossol 
(>5 milimicra de diâmetro) expelidas pela tosse, fala ou espirro, e a 
transmissão indireta, pelo contato com fômites.

Os maiores desafios para o controle da influenza são sua elevada transmissibilidade e o fato de 
ser causada por um vírus com alta capacidade de mutação.
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Neste último caso, as mãos são o principal veículo transmissor, 
ao propiciarem a introdução de partículas virais diretamente nas 
mucosas oral, nasal e ocular.

A eficiência da transmissão pela via indireta depende da carga 
viral nas secreções, de fatores ambientais,  como  umidade  e  
temperatura,  e  do  tempo  transcorrido  entre  a  contaminação  e  
o contato com a superfície contaminada.

Indivíduos adultos saudáveis infectados transmitem o vírus de 24 a 
48 horas antes do início de sintomas até por cerca de cinco a sete 
dias após o início dos sintomas.

O pico da excreção viral é observado nas primeiras 24 a 72 horas 
de doença, geralmente coincidindo com o período febril da doença.

Crianças e imunossuprimidos podem excretar o vírus por um 
período mais prolongado, que pode alcançar várias semanas.

O período de incubação é curto, em geral de um a quatro dias.

Os influenzavírus acometem pessoas de todas as faixas etárias. 
Nos adultos sadios, a recuperação geralmente é rápida. Entretanto, 
complicações graves podem ocorrer em indivíduos com fatore de 
risco para complicações (vide Quadro 3).

As complicações são quase sempre decorrentes de infecções 
bacterianas secundárias, sendo geralmente provocadas pelos 
seguintes agentes: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus e 
Haemophillus influenzae. Pacientes nos extremos de idade, com 
fatores de risco para complicação ou com sinais de gravidade (vide 
Quadro 3 e Quadro 4) devem receber oseltamivir (Figura 9).

Informações adicionais sobre a abordagem clínica de pacientes com síndrome gripal e síndrome 
respiratória aguda grave podem ser encontradas na Unidade 3.

Vídeo 5 - Orientações do Ministério da Saúde sobre a 
importância da etiqueta respiratória

Assista o vídeo:  Orientações do Ministério da Saúde sobre a importância da etiqueta respiratória. 
Disponível em: <https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/4447.mp4>
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Quadro 3 - Influenza: fatores de risco para complicação

• Grávidas em qualquer idade gestacional, puérperas até duas 
semanas após o parto (incluindo as que tiveram aborto ou perda 
fetal);

• Adultos ≥ 60 anos;

• Crianças < 2 anos;

• População indígena aldeada;

• Indivíduos menores de 19 anos de idade em uso prolongado de 
ácido acetilsalicílico (risco de Síndrome de Reye);

• Indivíduos que apresentem:

- Pneumopatias (incluindo asma);

- cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica);

- nefropatias;

- hepatopatias;

- doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme);

- distúrbios metabólicos (incluindo diabete melito);

- transtornos neurológicos e do desenvolvimento que podem 
comprometer a função respiratória ou aumentar o risco de 
aspiração (disfunção cognitiva, lesão medular, epilepsia, 
paralisia cerebral, Síndrome de Down, Acidente Vascular 
Cerebral – AVC ou doenças neuromusculares);

- imunossupressão associada a medicamentos, neoplasias, 
HIV/Aids ou outros;

- obesidade (Índice de Massa Corporal – IMC ≥ 40kg/m2 em 
adultos).

Fonte: BRASIL, 2013f.
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Quadro 4 - Influenza: sinais de gravidade

• Aparecimento de dispneia ou taquipneia ou hipoxemia – SpO 
2 < 95%;

• Persistência ou aumento da febre por mais de três dias (pode 
indicar pneumonite primária pelo influenzavírus ou secundária a 
uma infecção bacteriana);

• Exacerbação de doença pré-existente (Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica – DPOC, cardiopatia ou outras doenças com 
repercussão sistêmica);

• Disfunções orgânicas graves (exemplo: insuficiência renal 
aguda);

• Miosite comprovada por creatinofosfoquinase – CPK (≥ 2 a 3 
vezes);

• Alteração do sensório;

• Exacerbação dos sintomas gastrointestinais em crianças;

• Desidratação.

Fonte: BRASIL, 2013f.

Fonte: Disponível em: <https://www.brasil.gov.br/saude/2012/07/pacientes-com-gripe-a- devem-tomar-
tamiflu/oseltamivir/@@images/46a87efe-7319-40dc- ab2f-1d88fa4f9265.jpeg>

Figura 9 – Oseltamivir (cápsulas de 75 mg)
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PARTE 2. Vigilância e controle da influenza

O controle da influenza requer uma vigilância qualificada, que seja 
capaz de orientar, de forma técnica e permanente, os responsáveis 
pela decisão e execução de ações de controle.

A vigilância da influenza se dá de forma passiva, por meio da análise das 
fichas de notificação, e também na forma de vigilância “sentinela”, em 
unidades ambulatoriais e hospitalares, nas quais se coleta rotineiramente 
material para identificação e tipagem viral, visando ao monitoramento 
dos tipos de vírus circulantes.

Em relação à vigilância passiva, ressalta-se que devem ser notificados 
à vigilância epidemiológica apenas os casos de síndrome gripal que 
ocorram em surtos e os casos de síndrome respiratória aguda grave 
(SRAG), que são aqueles que apresentam os sinais de gravidade 
apresentados no Quadro 4.

Casos isolados de síndrome gripal, sem sinais de gravidade e não 
associados a surtos, não precisam ser notificados, mesmo que 
apresentem fatores de risco e requeiram uso de antiviral.

O controle da influenza se dá por meio de vacinação, quimioprofilaxia de 
contatos e de educação em saúde da população. O uso de equipamentos 
de proteção individual pelo profissional de saúde e pelos pacientes 
são elementos adicionais ao controle da doença.

Imunização

A imunidade aos influenzavírus resulta de infecção natural ou por meio 
de vacinação com vírus homólogo. Assim, um hospedeiro que tenha 
tido uma infecção com determinada cepa do influenzavírus terá pouca 
ou nenhuma imunidade a uma nova infecção com a cepa variante 
do mesmo  vírus.  Isso  explica,  em  parte,  a  grande  capacidade  
deste  vírus  em  causar  frequentes epidemias e a necessidade 
de atualização constante da composição vacinal de acordo com as 
cepas circulantes.

A vacina é a melhor estratégia disponível para a prevenção da influenza 
e suas consequências, proporcionando impacto indireto na diminuição 
do absenteísmo no trabalho e dos gastos com tratamento de infecções 
bacterianas secundárias e internações hospitalares. Aquela que é 
utilizada atualmente no Brasil é constituída por três tipos de cepas do 
influenzavírus, sendo dois tipos de influenzavírus A e um influenzavírus B.
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Para conferir proteção adequada, a vacina contra influenza deve ser 
administrada anualmente, já que sua composição varia em função 
das cepas circulantes. É administrada, preferencialmente, por via 
intramuscular. Adultos recebem dose única e crianças menores de 
nove anos, que irão receber a vacina pela primeira vez, precisam 
receber duas doses da vacina, com intervalo de quatro semanas 
entre elas.

A vacina é oferecida por meio de campanhas anuais que ocorrem 
entre os meses de abril a maio, precedendo o período de maior 
circulação viral, que é o inverno.

Os grupos considerados pelo Ministério da Saúde como prioritários 
para a vacinação são:

• Indivíduos com 60 anos de idade ou mais;

• Crianças de seis meses a cinco anos de idade;

• Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto);

• Povos indígenas;

• População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional;

• Profissionais de saúde;

• Indivíduos com maior risco de complicações (ver Quadro 3 – 
Influenza: fatores de risco para complicação).

A vacinação contra influenza é também indicada, como medida auxiliar, 
para o controle de surtos institucionais ou hospitalares de influenza 
sazonal. Fora do período de campanha, a vacina fica disponível nos 
Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIEs), durante 
todo o ano, para pessoas consideradas de maior risco de complicações.

A contraindicação para a vacina contra influenza é a história de reação 
de hipersensibilidade, do tipo anafilática, a proteínas do ovo ou a 
outros componentes da vacina.

Os eventos adversos mais frequentemente associados temporalmente 
à vacina são dor e eritema no local da aplicação que, geralmente, 
se resolvem em 48 horas: dor no local da aplicação. Outras reações 
sistêmicas também podem estar presentes, como febre, astenia, 
mialgia e cefaleia, que, de uma maneira geral, se apresentam entre 
entre 6 a 12 horas após a aplicação.
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Como a vacina contra influenza é composta por vírus inativados, não 
há risco de causar doença. Sintomas respiratórios, eventualmente 
diagnosticados em pessoas recentemente vacinadas, pode ser devida 
à infecção por outras cepas não presentes na vacina, a falhas de 
conversão sorológica ou à infecção por outros vírus respiratórios.

Quimioprofilaxia

A quimioprofilaxia contra influenza não deve ser indicada em larga 
escala pelo risco de desenvolvimento de resistência ao antiviral. 
Quando indicada, deve ser iniciada em um intervalo inferior a 48 
horas do contato com caso suspeito ou confirmado.

A dose de oseltamivir para quimioprofilaxia é de 75 mg/dia, por via 
oral, durante 10 dias e está indicada nas seguintes situações:

• Indivíduos com condições ou fatores de risco para agravamento 
de influenza e que não tenham sido vacinados, estejam com 
vacinação incompleta (no caso de crianças) ou tenham sido vacinados 
há menos de 15 dias, quando expostos a casos suspeitos ou 
confirmados de influenza.

• Trabalhadores de saúde, independentemente da presença de 
fatores de risco, que não tenham sido vacinados ou que foram 
vacinados há menos de 15 dias, quando realizarem procedimentos 
em casos suspeitos ou confirmados de influenza que resultem em 
aerossolização de material sem uso de equipamento de proteção 
individual (EPI) adequado. 

• Imunossuprimidos, independentemente da situação vacinal, 
que tenham sido expostos a casos suspeitos ou confirmados de 
influenza.

• Residentes de alto risco em instituições fechadas ou de longa 
permanência, durante surtos.

Para saber mais

Para saber mais sobre a vacina contra influenza, confira o /__Informe técnico – campanha 
nacional de vacinação contra influenza, 2014, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2014c). 
Disponível em:

<htt/__p://www.sbim.org.br/wp-content/uploads/2014/04/Informe_Campanha_
Influenza-_-25_03_2014.pdf>
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Educação em Saúde

As ações visam divulgar informações que reduzam a circulação do 
influenzavírus na comunidade. As orientações mais importantes para 
a população são (Figura 10):

• Lavar as mãos frequentemente, com água e sabão.

• Evitar tocar olhos, boca e nariz com as mãos.

• Usar lenço descartável para higiene nasal.

• Cobrir boca e nariz quando tossir ou espirrar, utilizando preferencialmente 
lenço de papel.

Se não tiver lenço, cobrir a boca e o nariz com a dobra do cotovelo.

Figura 10 - Orientações preventivas na influenza

Fonte: Desenho de Bruno de Morais Oliveira, 2014.
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Uso de equipamentos de proteção individual

• Os profissionais de saúde devem utilizar máscara cirúrgica durante 
o atendimento a pacientes com suspeita de síndrome gripal.

• As máscaras cirúrgicas devem ser trocadas quando molhadas 
ou danificadas.

• O uso de luvas de procedimento está indicado se houver risco 
de contato com secreções ou com mucosa.

• Uso de equipamentos de proteção individual

• Os profissionais de saúde devem utilizar máscara cirúrgica durante 
o atendimento a pacientes com suspeita de síndrome gripal.

• O uso de luvas de procedimento está indicado se houver risco 
de contato com secreções ou com mucosa.

• As mãos devem ser lavadas antes e após cada atendimento.

• O profissional deve descartar a máscara e luvas na lixeira logo 
após o atendimento e não circular pela Unidade de Saúde, usando 
equipamentos de proteção.

• A máscara N95 (PFF2) está indicada para uso por profissional 
de saúde apenas em caso de realização de micronebulização, 
intubação orotraqueal, aspiração de orofaringe/nasofaringe, coleta 
de espécime clínico para diagnóstico etiológico ou atendimento 
odontológico de urgência (os procedimentos odontológicos eletivos 
devem ser adiados).

• Nessas situações, além da máscara N95, o profissional deve 
utilizar também gorro, capote, luvas descartáveis e óculos de 
proteção. 

• Ao identificar um caso suspeito de síndrome gripal, o profissional 
de saúde deve entregar ao paciente uma máscara cirúrgica e 
orientar o seu uso durante a permanência na unidade de saúde.

• Deve oferecer também lenço para higiene nasal e orientar sobre 
seu descarte na lixeira e sobre etiqueta respiratória (cobrir a boca 
quando tossir ou espirrar).

• Esse paciente, enquanto aguarda atendimento médico, deve 
permanecer em local ventilado, à distância de pelo menos um 
metro de outros pacientes.
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O paciente deve evitar sair de casa enquanto estiver no período de 
maior transmissão da doença (até 24 horas após o término da febre); 
se for necessário sair, evitar aglomerações e ambientes fechados. Deve 
também evitar entrar em contato com outras pessoas suscetíveis 
e, caso não seja possível, deve usar máscaras cirúrgicas (Figura 11).

Figura 11 - Máscara cirúrgica

Fonte: BRASIL, 2009c slide 21.

Para saber mais

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
das Doenças Transmissíveis. Protocolo de tratamento de Influenza: 2013. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2013. 36 p. (BRASIL, 2013c). Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/protocolo_tratamento_influenza.pdf>

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. Guia de vigilância epidemiológica. 7.ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 
816 p. (BRASIL, 2009b) Disponível em: 

<7http://www.husm.ufsm.br/nveh/pdf/Guia_VigEpd_7ed.pdf>
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Seção5
Vigilância da malária
Caso Vigilância da malária

Edgar, 38 anos, residente na comunidade de Vila Formosa, procura 
atendimento na Unidade de Saúde da Família, queixando-se de febre 
alta, mialgia e cefaleia de início recente. O enfermeiro Pedro Henrique, 
responsável por seu acolhimento e avaliação inicial, identifica que 
Edgar havia voltado há dez dias de uma viagem para a Amazônia. 
Pedro Henrique lembrava-se de que, antes da viagem, Edgar havia 
procurado a Unidade de Saúde para receber a vacina contra febre 
amarela. Na avaliação clínica feita pela Dra. Renata, a hipótese  de  
malária  é  levantada,  pois  Edgar  havia  visitado  alguns  familiares  que  
residiam  por  lá,  e mencionando que as casas tinham mosquiteiro, 
e que a doença era muito frequente na região.

PARTE 1. Aspectos epidemiológicos da malária

Mundialmente, a malária é uma prioridade sanitária, ocorrendo em 
mais de 100 países e, assim como a aids, está incluída entre as 
doenças cujo controle é priorizado pela ONU no projeto “Objetivos 
do Milênio”.

A redução de casos e de óbitos por malária é também uma das grandes 
prioridades do Ministério da Saúde, já que a Região Amazônica, que 
concentra mais de 99% dos casos do Brasil, apresenta elevada incidência 
da doença, com mais de 200 mil casos notificados anualmente.

A malária é causada por protozoários do gênero Plasmodium e, 
no Brasil, três espécies são responsáveis pelos casos: P. vivax, P. 
falciparum e P. malariae.

Os mosquitos vetores da malária pertencem ao gênero Anopheles e 
são popularmente conhecidos por “carapanã”, “muriçoca”, “sovela”, 
“mosquito-prego” e “bicuda”. O principal vetor de malária no Brasil é o 
A. darlingi, cujo comportamento é extremamente antropofílico, sendo 
o mais encontrado picando no ambiente domiciliar e peridomiciliar.              
Esta espécie cria-se em águas de baixo fluxo, profundas, sombreadas 
e limpas, com pouco aporte de matéria orgânica.
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Esses mosquitos são mais abundantes nos horários crepusculares, 
ao entardecer e ao amanhecer. Todavia, são encontrados picando 
durante todo o período noturno, porém em menor quantidade em 
algumas horas da noite.

O homem é o único reservatório com importância epidemiológica 
para a malária, e o mosquito é infectado ao sugar o sangue de uma 
pessoa com gametócitos circulantes (as formas do parasita capazes 
de infectar o mosquito), que surgem na corrente sanguínea de uma 
pessoa infectada em um período que varia de poucas horas para o 
P. vivax e de 7 a 12 dias para o P. falciparum.

Na malária por P. falciparum, o indivíduo pode ser fonte de infecção por 
até um ano; em casos de P. vivax, por até três anos, chegando a mais 
de três anos em casos de P. malariae, não tratados adequadamente.

Não há transmissão direta da doença de pessoa a pessoa. Raramente 
pode ocorrer a transmissão por meio de transfusão de sangue 
contaminado ou do uso compartilhado de seringas. A transmissão 
congênita também é rara.

O período de incubação da malária varia de acordo com a espécie de 
plasmódio, sendo de 8 a 12 dias para P. falciparum, e aproximadamente 
15 dias (de 13 a 17) para P. vivax e 18 a 30 dias para P. malariae. 
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Caso Vigilância da malária (continuação)

Continuando a história clínica, Edgar informa que, apesar de ter sido 
orientado por seus familiares a dormir sob o mosquiteiro, não  suportou 
o calor da cama coberta pelo mosquiteiro. Sabendo da importância de 
considerar o diagnóstico de malária pela necessidade do tratamento 
precoce da doença, Dra. Renata preenche a ficha de notificação de 
suspeita de malária e telefona para Márcia, da Vigilância Epidemiológica 
Municipal. Renata relata o caso e recebe orientações sobre como 
proceder em relação aos exames diagnósticos. Como Edgar estava 
muito prostrado, Dra. Renata opta por encaminhá-lo para a Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA), onde lhe seria disponibilizado o teste 
rápido para diagnóstico de malária e as medicações específicas para 
início imediato em caso de confirmação do diagnóstico. Além da 
realização do teste rápido, uma amostra de sangue de Edgar seria 
enviada ao serviço de referência em malária para realização do exame 
de gota espessa.

PARTE 2. Vigilância e controle da malária

A malária é uma doença de notificação compulsória na região não 
amazônica, devendo ser notificada diante da suspeita clínica, por 
meio da ficha própria de investigação de malária (Figura 12) do SINAN 
(BRASIL, 2010a). Em áreas endêmicas, na Região Amazônica, os casos 
de malária devem ser informados por meio da ficha de notificação de 
casos de malária do SIVEP (Sistema de Vigilância Epidemiológica da 
Malária) (FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO AMAZONAS, 
2008, p.32).
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Figura 12 - Malária: ficha investigação (SINAN)

Fonte: Disponível em: <ftp://ftp.cve.saude.sp.gov.br/doc_tec/nive/fichas/MALARIA.pdf>
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Deve-se considerar como caso suspeito de malária toda pessoa 
que seja residente, ou tenha se deslocado para área, onde haja 
transmissão de malária, no período de 8 a 30 dias anterior à data dos 
primeiros sintomas, e que apresente febre acompanhada ou não dos 
seguintes sintomas: cefaleia, calafrios, sudorese, cansaço, mialgia. 
Existe a possibilidade de aparecimento de sintomas em período maior 
de 30 dias, após contato com áreas de transmissão de malária, e 
casos de malária decorrentes de transmissão não vetorial, devendo 
estes casos também serem notificados.

Considera-se caso confirmado de malária toda pessoa com exame 
laboratorial identificando a presença do parasita no sangue.

O plano nacional de controle da malária inclui as seguintes ações 
prioritárias:

• Tratamento associado a diagnóstico precoce;

• Distribuição de mosquiteiros impregnados com inseticida;

• Controle vetorial;

• Mobilização social das comunidades.

Em relação à imunização, o desenvolvimento de uma vacina 
permanece como um grande desafio. Vários antígenos plasmodiais 
foram identificados nas últimas décadas, porém os resultados dos 
estudos com várias formulações vacinais diferentes ainda não são 
satisfatórios para a implantação da vacinação como medida de 
prevenção da malária.

Tratamento associado a diagnóstico precoce

O tratamento precoce da malária, além de curar o indivíduo e diminuir o 
risco de complicações, reduz rapidamente a produção de gametócitos, 
interrompendo a cadeia de transmissão. Quanto mais precocemente 
a pessoa for tratada, menos disseminará a doença.

Para  reduzir  a  transmissão  da  doença  por  meio  do  tratamento,  
são  propostas  as  seguintes estratégias:

• Promover o diagnóstico precoce;

• Facilitar o acesso aos serviços de saúde, e;

• Tratar com medicamentos eficazes.
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Para  que  a  estratégia  funcione,  os  municípios  endêmicos  devem  
ter  uma  rede  de  postos  de diagnóstico e tratamento que garanta 
acesso oportuno e de boa qualidade. Desta forma, a estruturação 
da Atenção Básica à Saúde e a sua integração com o Programa 
Nacional de Controle da Malária têm sido identificadas como importante 
estratégia para proporcionar sustentabilidade às ações de controle 
(BRASIL, 2008a).

Em regiões não endêmicas, a letalidade e a gravidade dos casos são 
maiores em decorrência do habitual atraso no diagnóstico e tratamento. 
Nelas, é ainda mais importante que o acesso ao tratamento seja 
simplificado e descentralizado.

O diagnóstico da malária é feito por meio do exame de gota espessa e 
uso de testes rápidos que detectam  antígenos  plasmodiais.  A  gota  
espessa  é  considerada  o  exame  padrão-ouro  pela Organização 
Mundial de Saúde e permite a determinação da espécie do parasita e da 
densidade parasitária.  Os  testes  rápidos  apresentam  boa  sensibilidade  
e  são  muito  úteis  como  exame  de triagem, principalmente em 
locais de baixa incidência da doença.

Os esquemas para tratamento da malária variam de acordo com a 
espécie de Plasmodium causadora da doença e a gravidade da doença.

Os diferentes esquemas estão apresentados no Guia Prático de Tratamento da Malária no Brasil

(BRASIL, 2010b).
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Distribuição de mosquiteiros impregnados com inseticida

Os mosquiteiros impregnados de longa duração (MILD) são, juntamente 
com a borrifação residual, a principal estratégia de controle vetorial 
recomendada pela OMS para o controle da malária (Figura 13). Espera-
se,  como  efeito  da  distribuição  maciça  de  MILD,  uma  redução  
na  quantidade  de mosquitos picando no interior das residências. O 
impacto dos MILD será especialmente importante em localidades onde 
haja grande quantidade de casos em crianças menores de 10 anos.

A  efetividade  dos  MILD  requer  que  a  sua  distribuição  à  população  
seja  gratuita  e  que  sejam instalados pelos agentes de saúde 
juntamente com um trabalho de conscientização da população sobre 
a importância do seu uso. É necessário que se faça um trabalho de 
sensibilização da população quanto à importância do seu uso diário 
e à limitação no número de lavagens.

O MILD tem durabilidade de pelo menos dois anos e depende de quantas vezes o mosquiteiro 
é lavado.

Figura 13 - Mosquiteiro impregnado de longa duração (MILD)

Fonte: Disponível em:  <2522http://2.bp.blogspot.com/-rO_ieMFI_44/T-IZSXtrziI/AAAAAAAAGuM/
M5aM2qJ2yLs/s1600/MosqueteiroAbunaA.jpg>
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Controle vetorial

As  atividades  de  controle  vetorial  devem  ser  vistas  como  
complementares  ao  diagnóstico  e tratamento precoce. O controle 
vetorial da malária deve ser desenvolvido, preferencialmente, no nível 
municipal e tem como objetivo principal reduzir o risco de transmissão, 
com a consequente diminuição da morbimortalidade.

A seleção de intervenções deverá basear-se nos determinantes da 
ocorrência da malária na região, e a possibilidade de usar duas ou 
mais ações de controle, de modo simultâneo, deve ser considerada 
sempre que indicada e operacionalmente possível.

O controle sobre os insetos adultos tem maior impacto sobre a 
capacidade vetorial do que as atividades  de  controle  larvário,  pois,  
para  terem  efeito  na  transmissão,  as medidas  de  controle larvário 
devem impactar de forma importante a densidade de formas imaturas 
do mosquito. Já o uso de adulticidas (inseticidas que matam e/ou 
repelem o mosquito adulto) tem efeito mais direto sobre o número 
dos mosquitos picando no interior dos domicílios.

Em áreas endêmicas, preconiza-se o controle químico de vetores 
adultos, principalmente por meio de borrifação intradomiciliar (Figura 
14).

Figura 14 - Borrifação intradomiciliar

Fonte: Modificado de BRASIL, 2002a. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/ bvs/publicacoes/acoes_
cont_end_malaria.pdf>
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As ações de termonebulização não devem ser utilizadas na rotina 
de controle vetorial, pois, devido à efemeridade da ação e à enorme 
quantidade de variáveis ambientais e entomológicas envolvidas, a 
ação é normalmente pouco efetiva. Sendo assim, ela deve ser utilizada 
somente em situações de alta transmissão (surtos e epidemias) para 
retirar fêmeas infectadas da população de mosquitos.

Os ciclos de borrifação intradomiciliar devem respeitar a residualidade 
do inseticida que, no caso dos piretroides, é de cerca de três meses. 
Sendo assim, idealmente, deve-se realizar quatro ciclos anuais de 
aplicação do inseticida por profissionais devidamente treinados. 
Ressalta-se que, para uma ação de borrifação intradomiciliar ser 
efetiva, é necessário que, na localidade onde ela vai ocorrer, a cobertura 
mínima de residências atendidas seja de 80%.

Em áreas não endêmicas, deve-se fazer controle químico de vetores, 
caso haja presença de vetor potencial e ocorrência de mais de dois casos 
autóctones em um curto período de tempo. Nesta situação de surto, 
a utilização da termonebulização deve ser avaliada e, quando indicada, 
deverá ser realizada em ciclos de três dias repetidos, semanalmente, 
até que a densidade de fêmeas de anófele caia consideravelmente.

A borrifação intradomiciliar não é medida essencial na contenção de 
surtos, mas pode ser utilizada no caso de ocorrências sazonais ou 
de surtos prolongados como forma de atuação preventiva.

Tanto em áreas endêmicas quanto nas não endêmicas, deve-se realizar 
estudo entomológico antes e após intervenção de controle vetorial 
e uma avaliação do impacto na transmissão da malária.

Mobilização da comunidade

A população deve ser informada sobre:

• As manifestações clínicas da doença;

• A necessidade de se procurar a Unidade de Saúde ao aparecimento 
dos primeiros sintomas;

• A importância de completar o tratamento;

• O correto uso e manutenção dos MILDS, e;

• Os cuidados individuais e coletivos de proteção.
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Estes cuidados incluem:

• As orientações para evitar frequentar os locais de transmissão 
nos períodos crepusculares;

• A utilização de roupas que protejam pernas e braços;

• A colocação de telas em portas e janelas;

• O uso de repelentes e mosquiteiros.

Estas informações podem ser divulgadas utilizando-se a mídia, em 
palestras e oficinas em empresas e escolas e na distribuição de 
cartilhas e panfletos (Figura 15). Os Agentes Comunitários de Saúde 
também são elementos-chave nas atividades de educação em saúde a 
serem feitas na comunidade bem como em outras ações de controle, 
conforme definido na Portaria Ministerial n. 44 de 3 de janeiro de 
2002 (BRASIL, 2002b).

Tendo em vista que os determinantes da ocorrência de malária não 
são exclusivos do setor saúde, é necessária a articulação de diversos 
setores públicos, privados e da sociedade civil, para o controle da 
doença.

Figura 15 - Folder: ação educativa para prevenção da malária

Fonte: Desenho de Bruno de Morais Oliveira, 2014.
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Abordagem clínica de agravos       
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Introdução
A Atenção Básica à Saúde constitui porta de entrada preferencial do 
sistema de saúde e, dessa forma, os profissionais que nela atuam 
são os responsáveis pelo atendimento da maior parte dos quadros 
infectocontagiosos que ocorrem em uma comunidade. Grande parte 
dessas infecções são causadas por vírus, e a maioria, felizmente, vai 
se resolver espontaneamente após alguns dias. Apesar de boa parte 
das infecções comunitárias serem agudas e leves, bastando repouso, 
hidratação e eventualmente   uso   de   medicação   sintomática   para   
a   pronta   recuperação   do   paciente,   os profissionais da Atenção 
Básica à Saúde devem saber identificar casos que podem potencialmente 
evoluir de forma desfavorável e aqueles que necessitarão de tratamento 
específico seja com antiviral, antibiótico ou antiparasitário.

Esta unidade fornecerá subsídios para que os profissionais de saúde 
da Atenção Básica à Saúde abordem clinicamente  pacientes com 
agravos infecciosos endêmicos e epidêmicos relevantes no Brasil,  
como  influenza,  tuberculose,  aids e  outras doenças  sexualmente  
transmissíveis,  hepatites virais e doenças hemorrágicas.

Ao término desta unidade você deverá ser capaz de:

• Descrever a abordagem clínica inicial de doenças infectocontagiosas 
relevantes para a Atenção Básica à Saúde.
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Seção1
Síndrome gripal
A síndrome gripal é um evento comum principalmente quando 
da ocorrência de mudanças bruscas de temperatura. A Vigilância 
Epidemiológica se obriga acompanhar esse evento porque deve 
sempre estar atenta para a diferença clinica entre um resfriado 
comum e a influenza.

O término desta seção espera-se que você seja capaz de:

•Realizar a suspeita clínica e o manejo de um caso de síndrome 
gripal na Atenção Básica à Saúde.

Caso “Minha criança começou com ontem com tosse e febre...”

Com o início do outono, os casos de dengue haviam diminuído 
bastante em Curupira.

As temperaturas mais baixas nessa época do ano fizeram com 
que a preocupação da Equipe Verde fosse agora com as doenças 
respiratórias e já se observava um incremento no número de 
pacientes de todas as faixas etárias com queixas respiratórias 
agudas. A sala de espera da Unidade de Saúde da Família Vila 
Formosa estava cheia.  A  auxiliar  de  enfermagem  Eunice  realizava  
o  acolhimento  inicial,  aferia  dados  vitais  e  ajudava  a organizar 
o atendimento, o enfermeiro Pedro Henrique realizava a consulta 
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de enfermagem, buscando estratificar risco clínico e priorizar os 
casos mais graves para o atendimento da médica Renata. Uma das 
pessoas na sala de espera era Gisele, moradora de Vila Formosa que 
trazia sua filha, Valentina, de 18 meses de idade, para uma avaliação. 
Acolhida por Eunice e encaminhada para o enfermeiro Pedro 
Henrique, Gisele informava que sua filha Valentina era previamente 
hígida e havia iniciado no dia anterior com febre alta, irritabilidade, 
discreta rinorreia e tosse seca. A criança não havia sido vacinada 
contra influenza. Na avaliação dos dados vitais, Valentina estava 
febril (temperatura axilar: 38,5  C), apresentava uma frequência 
cardíaca de 110 b.p.m. e uma frequência respiratória de 20 i.r.p.m. 
Durante a avaliação médica, Renata realizou o exame físico e 
notou que Valentina encontrava-se hidratada, acianótica, um pouco 
prostrada e febril. Apresentava hiperemia leve da orofaringe e não 
havia alterações à otoscopia. A ausculta respiratória estava normal 
e não havia sinais de esforço respiratório. Dra. Renata conclui 
que Valentina apresentava um quadro agudo e aparentemente de 
etiologia viral, mas estava em dúvida se haveria necessidade de 
instituir algum tratamento específico. Em um recente treinamento 
feito por Márcia, da Vigilância Epidemiológica, para profissionais da 
Atenção Básica à Saúde e dos serviços de urgência de Curupira, 
ela havia informado que, diante do aumento de casos de infecções 
respiratórias registrados no município, era importante estarem 
todos atentos para o diagnóstico e o manejo clínico de influenza.

PARTE 1. Suspeita clínica

Os quadros respiratórios atendidos na Unidade Básica de Saúde 
são geralmente agudos, ou seja, não se prolongam por mais de 
sete dias, e são causados principalmente por vírus. Na abordagem 
clínica desses pacientes, a obtenção de uma boa história clínica e 
a realização de exame físico atento são importantes para se fazer 
o diagnóstico diferencial com infecções bacterianas causadoras de 
quadros como amigdalite, faringite ou pneumonia que requeiram 
uso de antibióticos.

Dentre os quadros respiratórios causados por vírus, a distinção 
entre um quadro “gripal” e um “resfriado comum”, denominação 
frequentemente utilizada para casos de rinofaringite viral aguda, 
não é tão simples.

A rinofaringite viral aguda geralmente cursa com febre baixa, 
sintomas respiratórios como obstrução nasal  e  coriza  e  poucos  

O
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sintomas  sistêmicos.  São  causadas  principalmente  por  rinovírus  
ou adenovírus  e  grande  parte  dos  quadros  não  requer  uso  
de  antiviral.  Já  os  quadros  “gripais”, geralmente causados por 
influenzavírus, apresentam-se com febre mais elevada, sinais de 
acometimento sistêmico mais acentuado (mialgia e fadiga intensa) 
e tosse contínua (Quadro 5). Apesar de a maioria dos quadros 
“gripais” também evoluir de maneira favorável, tem maior potencial 
de causar doença mais grave, principalmente em pacientes com 
fatores de risco.

Para fins de manejo clínico, deve-se considerar como síndrome 
gripal todo quadro de doença respiratória aguda em que o paciente 
apresente febre (mesmo que referida), associada a tosse ou dor de 
garganta e pelo menos um dos seguintes sintomas: cefaleia, mialgia 
ou artralgia, na ausência de outros diagnósticos mais plausíveis para 
explicar o quadro.

Para crianças menores de dois anos de idade, o critério para 
suspeição é mais sensível, devendo-se considerar como síndrome 
gripal todo caso com febre de início súbito associado aos seguintes

Quadro 5 - Diferença nas manifestações clínicas do resfriado 
comum e da infecção por influenzavírus

Fonte: Disponível em: <2522http://2.bp.blogspot.com/-rO_ieMFI_44/T-IZSXtrziI/AAAAAAAAGuM/
M5aM2qJ2yLs/s1600/MosqueteiroAbunaA.jpg>

SINTOMAS RESFRIADO COMUM INFLUENZA (GRIPE)

Forma de início Insidioso Súbito

Febre Mais baixa Alta

Dor de cabeça Menor intensidade Intensa

Calafrios Raramente observados Frequentes

Cansaço/fadiga Moderado Extremo

Dor de garganta Frequente Leve

Tosse Pouco intensa Seca e contínua

Coriza Forte, com congestão Menos frequente

Dor muscular Discreta ou ausente Intensa
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sintomas respiratórios: tosse, coriza, obstrução nasal. Outros 
sintomas que podem acompanhar a apresentação clínica de 
síndrome gripal são calafrios, mal-estar, prostração, rouquidão, 
rinorreia e, menos frequentemente, sintomas gastrointestinais 
(vômitos, diarreia). A febre geralmente é mais acentuada em crianças 
do que em adultos e declina em dois a três dias após o início do 
quadro, com a temperatura se normalizando até em torno do sexto 
dia de evolução. As queixas respiratórias, com exceção da tosse, 
tornam-se mais evidentes com a progressão da doença e mantêm-
se, em geral, por três a quatro dias após o desaparecimento da 
febre. A rouquidão e a linfadenopatia cervical são mais comuns em 
crianças. A tosse, a fadiga e o mal-estar frequentemente persistem 
pelo período de uma a duas semanas e raramente podem perdurar 
por mais de seis semanas.

PARTE 2. Abordagem clínica

Como os testes rápidos para detecção do vírus da influenza 
deixam a desejar em termos de acurácia e geralmente não estão 
disponíveis na Atenção Básica à Saúde, os casos que preenchem 
critérios de síndrome gripal devem ser abordados clinicamente 
como suspeita de infecção pelo vírus da influenza. A suspeita 
clínica de que o influenzavírus seja o agente etiológico em casos de 
síndrome gripal deve ser feita mesmo em pacientes que tenham 
recebido imunização contra a doença, já que o paciente pode ter 
sido infectado por uma cepa não presente na vacina ou pode não 
ter produzido anticorpos em níveis protetores após a vacinação.

Diante da suspeita clínica de síndrome gripal, o profissional de 
saúde deve avaliar se o paciente apresenta fatores de risco para 
complicação do quadro (Quadro 6) e buscar por sinais e sintomas 
de gravidade (Quadro 7), que apontariam para a necessidade de 
tratamento específico do paciente com antiviral.

Na presença de fatores de risco ou sinais de gravidade, o uso de 
antiviral, principalmente quando iniciado nas primeiras 48 horas após 
o início do quadro, pode reduzir a morbimortalidade da doença. Em 
casos que apresentem sinais de gravidade, pode haver benefício 
mesmo quando iniciado após 48 horas do início dos sintomas.
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O uso de ácido acetilsalicílico deve ser evitado pelo risco de 
aparecimento da síndrome de Reye, um quadro  grave  de  
encefalopatia  e  hepatopatia,  que  pode  ocorrer  em  pacientes,  
principalmente crianças em uso de salicilatos em alguns tipos de 
infecção viral. Em caso de necessidade de uso de medicação com 
efeito analgésico ou antitérmico em pacientes com síndrome gripal, 
deve-se utilizar dipirona ou paracetamol

Quadro 6 - Fatores de risco para complicação em pacientes com 
síndrome gripal

• Grávidas em qualquer idade gestacional, puérperas até duas 
semanas após o parto (incluindo as que tiveram aborto ou perda 
fetal)

• Adultos ≥ 60 anos

• Crianças < 2 anos

• População indígena aldeada

• Indivíduos menores de 19 anos de idade em uso prolongado de 
ácido acetilsalicílico (risco de Síndrome de Reye)

• Indivíduos que apresentem:

- Pneumopatias (incluindo asma)

- Cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica)

- Nefropatias

- Hepatopatias

- Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme)

- Distúrbios metabólicos (incluindo diabetes melito)

- Transtornos neurológicos e do desenvolvimento que podem 
comprometer a função respiratória ou aumentar o risco de 
aspiração (disfunção cognitiva, lesão medular, epilepsia, 
paralisia cerebral, Síndrome de Down, Acidente Vascular 
Cerebral – AVC ou doenças neuromusculares)

- Imunossupressão associada a medicamentos, neoplasias, 
HIV/Aids ou outros

- Obesidade (Índice de Massa Corporal – IMC ≥ 40kg/m2 em 
adultos)

Fonte: BRASIL, 2013f. p. 7.
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Quadro 7 - Sinais e sintomas de gravidade em pacientes com 
síndrome gripal

• Aparecimento de dispneia ou taquipneia ou hipoxemia – SpO 
2 <95%

• Persistência ou aumento da febre por mais de três dias (pode 
indicar pneumonite primáriapelo influenzavírus ou secundária a 
uma infeção bacteriana

• Exacerbação de doença preexistente (Doença pulmonar 
obstrutiva crônica – DPOC, cardiopatia ou outras doenças com 
repercussão sistêmica)

• Disfunções orgânicas graves (ex. insuficiência renal aguda)

• Miosite comprovada por dosagem de creatinofosfoquinase – 
CPK ≥ 2 a 3 vezes

• Alteração do sensório

• Exacerbação dos sintomas gastrointestinais em crianças

• Desidratação

PARTE 3. Uso de antiviral

O antiviral disponível no SUS é o oseltamivir que se apresenta na 
forma de cápsulas ou solução oral. Na ausência de disponibilidade 
da solução oral para uso em crianças, deve-se orientar a diluição do 
conteúdo da cápsula em água e administrar a dose de acordo com 
o peso do paciente (Quadro 8).

As orientações sobre a diluição do oseltamivir podem ser obtidas 
no vídeo: Instruções para diluição do oseltamivir a partir da cápsula 
de 75 mg para administração a crianças do curso de influenza da 
UNA-SUS (BRASIL, 2013f):

Fonte: Modificado de BRASIL, 2013f. p. 6

Vídeo 6 - Instruções para diluição do oseltamivir (Tamiflu) 
a partir da cápsula de 75 mg para administração a crianças

Assista o vídeo:  Instruções para diluição do oseltamivir (Tamiflu) a partir da cápsula de 75 mg 
para administração a crianças. Disponível em: <https://ares.unasus.gov.br/acervo/bitstream/
handle/ARES/843/Dilui%c3%a7%c3%a3o-Ares.mp4?sequence=1>
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A dose a ser prescrita para adultos é de 75 mg, por via oral, a cada 
12 horas, durante cinco dias. Em crianças,  a  dose  varia  de  acordo  
com  o  peso,  devendo-se  seguir  o  esquema  recomendado  no 
protocolo para tratamento de influenza do Ministério da Saúde.

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2013f. p. 10.

Quadro 8 - Posologia e administração do oseltamivir

DROGA FAIXA ETÁRIA TRATAMENTO

Fosfato de 
oseltamivir

Adulto ≤ 15 kg 75 mg, 12/12h, 
cinco dias

Criança maior de 
um amo de idade 

> 15 kg a 23 kg 45 mg, 12/12h, 
cinco dias

> 23 kg a 40 kg

> 40 kg

60 mg, 12/12h, 
cinco dias

75 mg, 12/12h, 
cinco dias

Criança menor de 
um ano de idade

< 3 meses

3 a 5 meses 

6 a 11 meses 

12 mg, 12/12h, 
cinco dias

20 mg, 12/12h, 
cinco dias

25 mg, 12/12h, 
cinco dias

O medicamento deve ser iniciado preferencialmente nas primeiras 
48 horas do início da doença, mas, em casos com sinais de 
gravidade, pode haver benefício, mesmo quando iniciado após esse 
período.

O uso de antiviral em casos sem fatores de risco e sem sinais de 
gravidade pode ser considerado em situações excepcionais, com 
base no julgamento clínico do médico assistente, se o tratamento 
puder ser iniciado nas primeiras 48 horas do início dos sintomas.

O oseltamivir é disponibilizado aos estados e municípios pelo 
Ministério da Saúde. Como se obtém o maior benefício do 
medicamento quando iniciado precocemente, a medicação deve 
ficar disponível em um local de fácil acesso aos pacientes, e que 
preferencialmente funcione 24 horas por dia.
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Caso “Minha criança começou ontem com tosse e febre...” 
(continuação)

Dra. Renata identifica que o quadro clínico de Valentina era compatível 
com síndrome gripal, e que possuía fatores de risco, já que tinha 
idade menor de dois anos. Além das orientações sobre uso de 
antitérmico em caso de febre, de soro fisiológico para higiene nasal, 
e manutenção de uma boa hidratação oral, Dra. Renata prescreve 
oseltamivir, em dose ajustada para o peso da paciente. Orienta 
também a mãe sobre a necessidade de retorno para reavaliação 
clínica em caso de intolerância à medicação, ausência de resposta 
clínica ou aparecimento de sinais de gravidade.

PARTE 2. Aspectos gerais da vigilância

Em relação à vigilância da síndrome gripal, devem ser notificados 
apenas os casos que ocorram em surtos e os casos de síndrome 
respiratória aguda grave (SRAG), que são aqueles que apresentam 
os sinais de gravidade mostrados no Quadro 7. Não precisam ser 
notificados, mesmo que apresentem fatores de risco e requeiram 
uso de antiviral, os casos isolados de síndrome gripal, sem sinais de 
gravidade e não associados a surtos.

A coleta de material para o diagnóstico etiológico da influenza 
em pacientes está indicada apenas para pacientes com síndrome 
respiratória aguda grave ou em situações de surto. Quando indicada, 
a coleta de amostra de secreção nasofaringeana deve ser realizada 
preferencialmente nas primeiras 72 horas do início da doença, 
podendo ser coletada até sete dias após início da doença.
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PARTE 3. Prevenção - Vacina

Em relação à prevenção da influenza, um dos maiores desafios 
para o seu controle é o fato de ser causada por um vírus com 
alta capacidade de mutação. De um ano para o outro, ocorrem 
pequenas variações (antigenic drift) e, de tempos em tempos, há 
maior variação antigênica (antigenic shift), que encontra a maior 
parte da população vulnerável à infecção.

O grande “berço” de novas cepas tem sido o continente asiático, 
talvez pelo maior contato entre diferentes espécies potencialmente 
carreadoras de influenza e pela possibilidade de mistura genética 
entre os vírus causadores de infecção em aves, suínos e humanos.

Devido a essa capacidade de mutação, a composição vacinal muda 
a cada ano. A definição das cepas a serem incluídas depende dos 
tipos virais que circularam no ano anterior.

Ao contrário do que muitos pensam, a vacina utilizada no Brasil 
não tem capacidade de causar a gripe. Isso é apenas um mito, já 
que a vacina é composta apenas de fragmentos virais, incapazes 
de recuperar sua virulência ou de replicar, mesmo em pacientes 
imunocomprometidos.

A vacina é composta de duas cepas do influenzavírus A e uma cepa 
do influenzavírus B. A influenza A causa doença mais grave e tem 
maior potencial de causar epidemias.  

A vacina contra a influenza é administrada preferencialmente por 
via intramuscular. Adultos recebem dose única e crianças menores 
de nove anos, que vão receber a vacina pela primeira vez, precisam 
receber duas doses da vacina, com intervalo de quatro semanas 
entre elas.

A vacina é oferecida por meio de campanhas anuais que ocorrem 
nos períodos de abril a maio, precedendo o período de maior 
circulação viral, que é o inverno.
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Os grupos considerados pelo Ministério da Saúde como prioritários 
para a vacinação contra influenza são os seguintes:

• Indivíduos com 60 anos de idade ou mais;

• Crianças de seis meses a cinco anos de idade;

• Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto);

• Povos indígenas;

• População privada de liberdade e funcionários do sistema 
prisional;

• Profissionais de saúde;

• Indivíduos com maior risco de complicações (Quadro 6).

PARTE 4. Prevenção - Medidas gerais

Além da vacinação dos grupos prioritários, a Atenção Básica à 
Saúde pode adotar outras medidas para reduzir a transmissão do 
influenzavírus e outros vírus respiratórios.

Os modos de transmissão mais comuns são a transmissão direta 
(pessoa a pessoa), por meio de pequenas gotículas de aerossol 
(>5 milimicra de diâmetro) expelidas pela tosse, fala ou espirro, 
e a transmissão indireta, pelo contato com fômites. Neste último 
caso, as mãos são o principal veículo transmissor, ao propiciarem a 
introdução de partículas virais diretamente nas mucosas oral, nasal 
e ocular.

A eficiência da transmissão pela via indireta depende da carga 
viral nas secreções, de fatores ambientais,  como  umidade  e  
temperatura,  e  do  tempo  transcorrido  entre  a  contaminação  e  
o contato com a superfície contaminada.

Indivíduos adultos saudáveis infectados transmitem o vírus 24 a 48 
horas antes do início de sintomas até por cerca de cinco a sete dias 
após o início dos sintomas. O pico da excreção viral é observado 
nas primeiras 24 a 72 horas de doença, geralmente coincidindo com 
o período febril da doença. Crianças e imunossuprimidos podem 
excretar o vírus por um período mais prolongado, que pode alcançar 
várias semanas.
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Independentemente do agente etiológico de um paciente com 
síndrome gripal, algumas medidas de prevenção podem ser 
implementadas pela equipe, visando evitar o contágio dentro da 
unidade de saúde e organizar a assistência aos pacientes.

Ao identificar um caso suspeito de síndrome gripal, o profissional 
de saúde deve entregar ao paciente uma máscara cirúrgica e 
orientar o seu uso. Deve oferecer também lenço para higiene nasal 
e orientar sobre seu descarte na lixeira. Por fim, deve orientar 
também sobre as medidas de etiqueta respiratória como cobrir a 
boca quando tossir ou espirrar. O paciente com síndrome gripal, 
enquanto aguarda atendimento médico, deve permanecer em local 
ventilado, à distância de pelo menos um metro de outros pacientes.

Os profissionais de saúde devem utilizar máscara cirúrgica durante 
o atendimento a pacientes com suspeita de síndrome gripal. As 
máscaras cirúrgicas devem ser trocadas quando molhadas ou 
danificadas. O uso de luvas de procedimento está indicado se 
houver risco de contato com secreções ou com mucosa. As mãos 
devem ser lavadas antes e após cada atendimento. O profissional 
deve descartar a máscara e as luvas na lixeira e não circular pela 
unidade de saúde usando equipamentos de proteção.

A máscara N95 está indicada para uso por profissional de saúde 
apenas em caso de realização de micronebulização, intubação 
orotraqueal, aspiração de orofaringe/nasofaringe, coleta de 
espécime clínico para diagnóstico etiológico ou atendimento 
odontológico de urgência (os procedimentos odontológicos eletivos 
devem ser adiados).

Nessas situações, além da máscara N95, o profissional deve utilizar 
também gorro, capote, luvas descartáveis e óculos de proteção.

PARTE 5. Quimioprofilaxia

A quimioprofilaxia contra influenza não deve ser indicada em larga 
escala pelo risco de desenvolvimento de resistência ao antiviral. 
Quando indicada, deve ser iniciada em um intervalo inferior a 48 
horas do contato com caso suspeito ou confirmado. A dose de 
oseltamivir para quimioprofilaxia em adultos é de 75 mg/dia, por via 
oral, durante 10 dias. A quimioprofilaxia está indicada nas seguintes 
situações:
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• Indivíduos com condições ou fatores de risco para agravamento 
de influenza (Quadro 6) e que não tenham sido vacinados, 
estejam com vacinação incompleta (no caso de crianças) ou 
tenham sido vacinados há menos de 15 dias, quando expostos a 
casos suspeitos ou confirmados de influenza.

• Trabalhadores de saúde, independentemente da presença de 
fatores de risco, que não tenham sido vacinados ou que foram 
vacinados há menos de 15 dias, quando realizarem procedimentos  
em casos suspeitos ou confirmados de influenza, que resultem 
em aerossolização de material sem uso de equipamento de 
proteção individual (EPI) adequado.

• Imunossuprimidos, independentemente da situação vacinal, 
que tenham sido expostos a casos suspeitos ou confirmados de 
influenza.

• Residentes de alto risco em instituições fechadas ou de longa 
permanência, durante surtos.

Caso 6: “Minha criança começou ontem com tosse e febre...” 
(conclusão)

Dra. Renata informa que o oseltamivir poderia ser retirado pela 
paciente na Unidade de Pronto Atendimento de Curupira. Além 
disso, avalia que não seria necessário notificar e coletar amostra 
para identificação do vírus, pois Valentina não apresentava sinais 
de gravidade e seu quadro não estava associado a um surto na 
comunidade. Valentina faz uso de oseltamivir por cinco dias, com 
boa tolerância à medicação, e apresenta boa evolução. Após 48 
horas do início da medicação, já se apresentava sem febre e com 
melhora importante da tosse.

Leitura obrigatória

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Protocolo de Tratamento da 
Influenza - 2013. Brasília: Ministério da Saúde, 2013c. 18 p. Disponível em: <http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_tratamento_influenza_2013.pdf

Vídeo 7 - Influenza: atualização de manejo clínico: protocolo 
clínico 2013

Assista o vídeo:   Influenza: atualização de manejo clínico: protocolo clínico 2013. Disponível 
em: <https://ares.unasus.gov.br/acervo/bitstream/handle/ARES/840/Ricardo%20Pio%20
-%20Ares.mp4?sequence=1> 
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Seção2
Tuberculose pulmonar
A tuberculose é ainda um grave problema de saúde pública que 
apesar de existir o tratamento eficaz e de distribuição gratuita na 
Atenção Básica à Saúde não se conseguiu reduzir a incidência 
desta doença em nosso meio. Ao término desta seção, espera-se 
que você seja capaz de:

• Identificar um sintomático respiratório na sua comunidade.

• Suspeitar de tuberculose em um sintomático respiratório e 
solicitar os exames diagnósticos.

• Identificar e interpretar exames necessários para o diagnóstico 
da tuberculose.

• Descrever o tratamento e acompanhamento da tuberculose 
com ênfase no tratamento supervisionado.
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Caso 7 “Estou com febre e fraqueza há umas três semanas e 
tenho uma tosse que não me larga...”

Pedro Henrique, o enfermeiro da Equipe Verde, fazia o acolhimento 
dos pacientes em uma manhã fria de Curupira. Em meio aos 
inúmeros casos de infecções de vias aéreas superiores (IVAS) que 
sobrecarregavam a unidade no período de outono e inverno, Pedro 
deparou-se com o Sr. Ronaldo da Silva, morador da comunidade 
de Vila Formosa. O caso do Sr. Ronaldo havia sido trazido pela 
Agente Comunitária de Saúde (ACS) Sônia para a reunião de equipe 
no dia anterior. Durante uma visita à casa do paciente, Sônia se 
preocupou ao ser informada pelos familiares de que Ronaldo vinha 
apresentando febre, fraqueza, emagrecimento e tosse há cerca 
de três semanas. Ronaldo, um paciente de 58 anos de idade, 
casado, nascido em uma área rural de Curupira, tinha cinco anos de 
escolaridade e trabalhava como ajudante de pedreiro. Apesar de ser 
etilista e hipertenso, tinha muita resistência em procurar a Unidade 
Básica de Saúde (UBS) para acompanhamento clínico. A equipe 
analisou o caso e, ao final da reunião, o enfermeiro pediu à ACS 
que orientasse o paciente a procurá-lo no dia seguinte para uma 
avaliação. Durante a consulta de enfermagem, Ronaldo relatou que 
a febre era intermitente, vespertina e que havia perdido cerca de 
5kg nas últimas semanas; a tosse era oligoprodutiva, acompanhada 
de expectoração clara, sem hemoptise e já durava quase um mês. 
Ronaldo havia procurado a Unidade de Pronto Atendimento na 
semana anterior, sendo feito diagnóstico de sinusite e medicado 
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com amoxicilina, sem melhora. Preocupado com a possibilidade 
de tratar-se de tuberculose, já que o paciente era considerado um 
“sintomático respiratório”, Pedro Henrique solicita a baciloscopia 
do escarro, registra o caso no livro de registro do sintomático 
respiratório e encaminha Ronaldo para consulta médica. O paciente 
negava contato com pacientes com tuberculose. Era tabagista 
(um maço/dia) e etilista (ingeria duas garrafas de cerveja por dia 
associadas a duas doses de pinga, geralmente logo depois de sair 
do trabalho). Para o tratamento da hipertensão, fazia uso irregular de 
hidroclorotiazida. Ao exame clínico do paciente, Dra. Renata observa 
que as mucosas estavam hipocoradas e havia discretas crepitações 
inspiratórias em terço superior do hemitórax direito. O abdome era 
indolor e não foram detectadas visceromegalias. Também não havia 
linfadenomegalias. Tossia com frequência durante a consulta. Dra. 
Renata corrobora a hipótese diagnóstico de tuberculose, mas sabia 
que precisava ficar atenta em relação a outros diagnósticos, caso os 
exames para tuberculose viessem negativos.

PARTE 1. Suspeita clínica e diagnóstico da tuberculose

Toda vez que nos deparamos com pacientes apresentando tosse há 
mais de três semanas, devemos considerá-los como “sintomático 
respiratório”, e pensar em tuberculose (TB) pulmonar, a forma mais 
frequente de apresentação da doença.

Em populações mais vulneráveis à TB, a definição de sintomático 
respiratório (SR) para fins de busca ativa pode ser mais sensível, 
devendo-se considerar também como SR aqueles indivíduos 
com duas semanas ou mais de tosse (ex. população privada de 
liberdade, pessoas vivendo com HIV/Aids e população indígena) 
ou eventualmente apenas a presença de tosse, independentemente 
de sua duração (ex. população em situação de rua).

O Brasil tem notificado nos últimos anos cerca de 70 mil casos 
novos anuais, com um coeficiente de incidência média de 
35,4/100 mil habitantes. Considerando essa incidência média, 
uma equipe de Saúde da Família, com uma população adstrita de 
3.000 habitantes, teria pelo menos um caso novo de tuberculose 
por ano, com esse número variando de acordo com a prevalência de 
fatores de risco para desenvolvimento da doença na comunidade.
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Regiões com piores condições socioeconômicas, elevados índices 
de alcoolismo ou drogadição e áreas com maior prevalência da 
infecção pelo HIV terão maior número de casos.

Se for detectado no acolhimento, o SR deverá ser encaminhado 
para coleta de escarro, minimizando a sua permanência na sala de 
espera da unidade para reduzir o risco de transmissão da TB.

O exame mais importante para o diagnóstico de TB é a baciloscopia 
de escarro, na qual se pesquisa a presença de bacilos álcool-ácido 
resistentes (BAAR).

Entre os fatores que determinam um bom resultado na baciloscopia 
está a coleta de uma amostra de escarro representativa, ou 
seja, proveniente da árvore brônquica. Veja no vídeo a seguir as 
recomendações para realização da coleta de escarro.

A radiografia de tórax deve ser solicitada sempre que possível, para 
avaliação de cavitações, acompanhamento da melhora radiológica 
no final do tratamento e na suspeita de outras doenças. 

O teste anti-HIV deve ser oferecido a todos os pacientes com 
suspeita de TB.

Vídeo 8 - Instruções para a coleta de escarro para 
baciloscopia em tuberculose

Assista o vídeo: Instruções para a coleta de escarro para baciloscopia em tuberculose. Disponível 
em: <https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/4448.mp4>
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Caso “Estou com febre e fraqueza há umas três semanas e 
tenho uma tosse que não me larga...” (continuação)

Dois dias após a coleta do escarro, o resultado da baciloscopia 
do Sr. Ronaldo chega à UBS mostrando positividade para BAAR 
2+. O enfermeiro Pedro Henrique solicita à ACS Sônia que faça a 
busca ativa do paciente que retorna então no dia seguinte trazendo 
exames adicionais: a radiografia de tórax mostrava infiltrado 
intersticial em lobo superior direito, com imagem sugestiva 
de cavitação, o hemograma mostrava uma discreta anemia e 
a função renal estava preservada, mas as aminotransferases 
estavam levemente aumentadas (1,5x acima do limite superior da 
normalidade). Com os resultados corroborando a hipótese inicial 
de tuberculose pulmonar, Dra. Renata notifica o caso e prescreve 
os medicamentos antituberculose (antiTB). Além disso, oferece o 
exame anti-HIV e solicita exames laboratoriais de monitoramento 
da toxicidade hepática dos medicamentos e agenda um retorno 
em duas semanas. Orienta o paciente sobre a importância de 
não ingerir bebida alcoólica durante o tratamento, a necessidade 
de ter seu tratamento supervisionado e de trazer os contatos 
para avaliação na Unidade de Saúde. Sabendo da importância do 
tratamento diretamente observado (TDO) e da investigação dos 
contatos, Dra. Renata solicita que a ACS Sônia supervisione a 
tomada da medicação e solicite aos contatos que compareçam à 
UBS para uma avaliação.

PARTE 2. Tratamento da tuberculose pulmonar

Com o diagnóstico de tuberculose estabelecido, vamos entender 
o esquema terapêutico e por que precisamos acompanhar 
mensalmente o paciente durante o tratamento.

Para pacientes que serão tratados da tuberculose pela primeira 
vez, deve ser prescrito o esquema básico (EB), que se inicia com a 
coformulação de quatro medicamentos (rifampicina + isoniazida + 
pirazinamida+  etambutol  (RHZE)).  O  número  de  comprimidos  
dependerá  do  peso  do  paciente (Quadro 9), sendo a dose plena 
(quatro comprimidos) administrada a pacientes com peso acima de 
50 kg.
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Quadro 9 - Esquema básico para o tratamento da TB em adultos 
e adolescentes

Fonte: BRASIL, 2011a, p. 62. a RHZE: combinação de rifampicina (R), isoniazida (H), pirazinamida (Z) e 
etambutol (E). b RH: combinação de rifampicina (R) e isoniazida (H).

FASES DO 
TRATAMENTO

FÁRMACOS FAIXA DE 
PESO

UNIDADE/DOSES MESES

Intensivo 
(2RHZE   )

RHZE
150/ 75/ 400/ 
275 mg
comprimido 
em dose fixa 
combinada

20 a 35 kg 2 comprimidos

23 comprimidos

4 comprimidos

36 a 50 kg

> 50 kg

A

B

4

2 comprimidos

3 comprimidos

4 comprimidos

20 a 35 kg

36 a 50 kg

> 50 kg

RH
150/75 mg
comprimido 
em dose fixa 
combinada

Manutenção 
(4RH   )

Os medicamentos devem ser ingeridos pela manhã, em jejum. Após 
os dois meses iniciais, a coformulação de quatro medicamentos deve 
ser substituída pela coformulação de apenas dois medicamentos, 
a rifampicina e isoniazida. Os dois medicamentos devem ser 
mantidos por mais quatro meses, perfazendo o total de seis meses 
de tratamento. Os pacientes devem ser orientados a não beber 
durante o tratamento, pois as drogas são hepatotóxicas.

As reações adversas mais frequentes ao esquema básico são as 
seguintes:

• Mudança da coloração da urina (ocorre universalmente);

• Intolerância gástrica (40%);

• Alterações cutâneas (20%), icterícia (15%), e;

• Dores articulares (4%).
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Quadro 10 - Efeitos adversos menores ao tratamento antiTB

Deve ser ressaltado que, quando a reação adversa corresponde 
a uma reação de hipersensibilidade grave como plaquetopenia, 
anemia hemolítica ou insuficiência renal, o medicamento suspeito 
não pode ser reiniciado após a suspensão, pois na reintrodução a 
reação adversa é ainda mais grave. Os quadros  abaixo  apresentam  
os  principais  efeitos  adversos,  bem  como  orientações  sobre  o  
seu manejo (Quadro 10 e Quadro 11).

Se os efeitos adversos não se resolverem com o manejo clínico 
sugerido, deve-se consultar o Manual de Recomendações para 
Controle da Tuberculose do Ministério da Saúde para avaliar 
esquemas especiais ou encaminhar o paciente para avaliação do 
serviço de referência.

EFEITO 
ADVERSO

PROVÁVEL(EIS) FÁRMACO(S) 
RESPONSÁVEL(EIS)

CONDUTA

Náusea, 
vômito, dor 
abdominal

Suor/urina 
de cor 
avermelhada
Prurido ou 
exantema 
leve

Dor articular

Rifampicina 
Isoniazida 
Pirazinamida 
Etambutol

Rifampicina
Rifampicina
Isoniazida

Isoniazida
Pirazinamida

Medicar com 
analgésicos ou

anti-inflamatórios não 
hormonais

Reformular o horário 
da administração 
da medicação (duas 
horas após o café da 
manhã ou com o café 
da manhã); considerar 
o uso de medicação 
sintomática; e avaliar a 
função hepática

Orientar

Medicar com anti-
histamínico
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Quadro 10 - Efeitos adversos menores ao tratamento antiTB

Hiperuricemia 
sem sintomas

Hiperuricemia 
com artralgia

Pirazinamida

Pirazinamida
Etambutol

Orientar dieta 
hipopurínica

Orientar dieta 
hipopurínica e 
medicar com 
alopurinol e colchicina, 
se necessário

Fonte: BRASIL, 2011a, p. 65

Cefaleia, 
ansiedade, 
euforia, 
insônia

Isoniazida Orientar

EFEITO 
ADVERSO

PROVÁVEL(EIS) FÁRMACO(S) 
RESPONSÁVEL(EIS)

CONDUTA

Náusea, 
vômito, dor 
abdominal

Suor/urina 
de cor 
avermelhada
Prurido ou 
exantema 
leve

Dor articular

Rifampicina 
Isoniazida 
Pirazinamida 
Etambutol

Rifampicina
Rifampicina
Isoniazida

Isoniazida
Pirazinamida

Medicar com 
analgésicos ou

anti-inflamatórios não 
hormonais

Reformular o horário 
da administração 
da medicação (duas 
horas após o café da 
manhã ou com o café 
da manhã); considerar 
o uso de medicação 
sintomática; e avaliar a 
função hepática

Orientar

Medicar com anti-
histamínico
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Fonte: BRASIL, 2011a, p. 66.

Trombocitopenia, 
leucopenia, 
eosinofilia, anemia 
hemolítica, 
agranulocitose, 
vasculite

Nefrite intersticial

Rabdomiólise com 
mioglobinúria e 
insuficiência renal

Rifampicina

Rifampicina

Pirazinamida

Suspender a rifampicina e 
reiniciar esquema especial sem a 
referida medicação

Suspender a rifampicina e 
reiniciar esquema especial sem a 
referida medicação

Suspender a pirazinamida e 
reiniciar esquema especial sem a 
referida medicação

Hipoacusia vertigem, 
nistagmo

Estreptomicina Suspender a estreptomicina e 
reiniciar esquema especial sem a 
referida medicação

EFEITO 
ADVERSO

Exantema ou 
hipersensibilidade 
de moderada a grave

Psicose, crise 
convulsiva, 
encefalopatia tóxica 
ou coma

Neurite óptica

Rifampicina 
Isoniazida 
Pirazinamida 
Etambutol 
Estreptomicina

Isoniazida

Etambutol

Suspender o tratamento; 
reintroduzir os medicamentos 
um a um após a resolução do 
quadro; substituir o esquema 
nos casos reincidentes ou graves, 
por esquemas especiais sem a 
medicação causadora do efeito

Suspender a isoniazida e reiniciar 
esquema especial sem a referida 
medicação

Suspender o etambutol e 
reiniciar esquema especial 
sem a referida medicação; É 
dose-dependente, e quando 
detectada precocemente, 
reversível. Raramente desenvolve 
toxicidade ocular durante os dois 
primeiros meses com as doses 
recomendadas

PROVÁVEL(EIS) 
FÁRMACO(S)

RESPONSÁVEL(EIS)

CONDUTA

Hepatotoxicidade Pirazinamida 
Rifampicina 
Isoniazida

Suspender o tratamento; 
aguardar a melhora dos sintomas 
e a redução dos valores das 
enzimas hepáticas; reintroduzir 
um a um após avaliação da 
função hepática; considerar a 
continuidade do Esquema Básico 
ou Esquema Especial substituto, 
conforme o caso

Quadro 11 - Efeitos adversos maiores ao tratamento antiTB
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Leitura obrigatória

Considerações sobre o uso dos medicamentos antiTB em condições especiais como gestação e 
portadores de hepatopatias estão apresentadas no  3Manual de recomendações para o controle 
da tuberculose no Brasil (BRASIL, 2011ª, p. 67-72). Disponível em: <htt3p://www.cve.saude.
sp.gov.br/htm/TB/mat_tec/manuais/MS11_Manual_Recom.pdf%3E>

A rifampicina é metabolizada pelo fígado e induz as enzimas 
microssomais hepáticas, devendo-se estar atento a interações com 
vários medicamentos.

Mulheres em uso de anticoncepcional devem ser informadas 
que a rifampacina pode reduzir os níveis séricos do contraceptivo 
e, consequentemente, sua eficácia, sendo recomendável o uso 
concomitante de preservativo.

Os níveis séricos de outros medicamentos como anticoagulantes 
orais, hipoglicemiantes orais, corticoides e enalapril também podem 
ser reduzidos.

A lista completa das potenciais interações medicamentosas com 
os medicamentos antiTB podem ser encontradas nas páginas 70 e 
71 do Manual de recomendações para o controle da tuberculose no 
Brasil (BRASIL, 2011a).

Todos os casos devem ser tratados sob supervisão direta. Mais 
do que observar a deglutição dos medicamentos, o tratamento 
diretamente observado (TDO) é uma estratégia de vínculo entre 
paciente, profissional de saúde e Unidade Básica de Saúde (UBS). A 
observação da tomada do medicamento deve ser feita diariamente, 
de segunda a sexta-feira, podendo ser feita na Unidade de Saúde ou 
no domicílio O paciente deve ser informado que o ACS irá à sua casa 
diariamente, ou pelo menos três vezes na semana, durante todo o 
tratamento. Além disso, uma pessoa da família, da comunidade ou 
do convívio do paciente será eleita para supervisioná-lo na tomada 
diária. Esse responsável deverá ser orientado sobre a tuberculose. 
Deve ser instruído sobre a necessidade de ver o paciente engolir 
o remédio e garantir que ele o tenha engolido. Assim, participa 
do processo de cura do paciente, que também poderá decidir vir 
à UBS e tomar o remédio na frente de qualquer profissional da 
saúde. Quando não for possível o TDO, o paciente deve ser bem 
bem orientado em relação à autoadministração dos medicamentos, 
e muito enfatizada a importância da adesão do paciente.
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Considera-se em TDO indivíduos que tiveram pelo menos 24 doses 
observadas na primeira fase do tratamento (primeiros dois meses) 
e 48 doses na segunda fase (quatro meses subsequentes).

O paciente em tratamento deve ter avaliação clínica mensal, 
com monitoramento laboratorial de hemograma, perfil hepático 
(aspartato-aminotransferase (AST), alanina aminotransferase (ALT), 
fosfatase alcalina, bilirrubinas), função renal (ureia e creatinina) e 
baciloscopia do escarro. Além da avaliação da adesão ao tratamento 
e da resposta clínica, deve-se monitorar o aparecimento de eventuais 
toxicidades medicamentosas.

A radiografia de tórax para avaliar evolução das lesões radiológicas 
deve ser realizada no momento da alta, ao final do sexto mês de 
tratamento, ou antes, caso o paciente não esteja apresentando 
melhora clínica. Se forem constatadas sequelas pulmonares 
importantes, o paciente deverá ser encaminhado ao serviço de 
referência.

Considerações sobre a intepretação da baciloscopia de 
acompanhamento:

Se, ao final do segundo mês de tratamento, a baciloscopia permanecer positiva, pode-se estar diante de um caso 
de falência, o que obriga o pedido de cultura com teste identificação e de sensibilidade, neste momento, se ainda 
não tiver sido solicitada.

Pacientes inicialmente bacilíferos deverão ter pelo menos duas baciloscopias negativas para comprovar cura, 
uma na fase de acompanhamento e outra, ao final do tratamento.

Caso o paciente tenha resistência a qualquer medicação antiTB, 
se a infecção for causada por micobactéria não tuberculosa e em 
casos de falência terapêutica, deve ser encaminhado ao serviço de 
referência. Em caso de acompanhamento do paciente para o serviço 
de referência, ressalta-se a importância de a Equipe de Saúde da 
Família – a que esteja vinculado – continuar acompanhando seu 
tratamento.

Todo caso de tuberculose deve ser notificado na ficha do Sistema 
de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), que pode ser 
encontrada na Unidade Básica de Saúde. A ficha deve ter todos 
os campos preenchidos com letra legível. Os dados contidos 
nessa ficha são importantes para planejamento e estratégias no 
controle da tuberculose. Deve-se preencher o Livro de registro 
de pacientes e acompanhamento de tratamento dos casos de 
tuberculose (BRASIL, 2006c) e informar mensalmente à vigilância 
epidemiológica do município a evolução do paciente.
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IMPORTANTE

• Envolver a equipe, principalmente o Agente Comunitário de Saúde, na busca ativa do 
paciente faltoso.

• Pedir a baciloscopia todo mês se o paciente tiver expectoração.

• Avaliar efeitos adversos da medicação e tentar amenizá-los para maior conforto do 
paciente.

• Oferecer o teste anti-HIV para todo paciente com tuberculose

Leitura obrigatória

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2011a, 284p. (BRASIL, 2011a). Disponível em: <http://www.cve.saude.
sp.gov.br/htm/TB/mat_tec/manuais/MS11_Manual_Recom.pdf>

Vídeo 9 - Aspectos relevantes no manejo clínico da 
tuberculose na Atenção Básica à Saúde

Assista o vídeo: Aspectos relevantes no manejo clínico da tuberculose na Atenção Básica à 
Saúde. Disponível em: <htt4ps://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/4444.
mp4>Epidemiológica.
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Caso “Estou com febre e fraqueza há umas três semanas e 
tenho uma tosse que não me larga...” (continuação)

Geralda, esposa de Ronaldo, foi eleita para supervisionar a tomada 
da medicação diária e a ACS Sônia fez a supervisão três vezes  na  
semana  durante  todo  o  tratamento.  O  paciente  compareceu 
a  todas  as  consultas  e  Geralda  o  viu  tomar diariamente a 
medicação, garantindo o tratamento efetivo. O caso foi notificado 
logo após o diagnóstico e mensalmente a ESF informava a Vigilância 
Epidemiológica sobre a evolução do caso e os contatos investigados. 
Durante o tratamento, foi possível discutir os seus problemas de 
alcoolismo, saúde bucal e tabagismo em reuniões de equipe. Todos 
os contatos estavam assintomáticos e com PT negativa, à exceção 
de sua filha que, apesar de também assintomática, apresentou PT 
de 15 mm, com radiografia de tórax normal.

PARTE 3. Investigação dos contatos e tratamento da infecção 
latente por tuberculose

O controle de contatos de um caso índice é fundamental para 
interrupção da cadeia de transmissão. Consideram-se como caso 
índice os pacientes com tuberculose pulmonar ativa, principalmente 
aqueles com baciloscopia positiva. O caso índice deve ser 
entrevistado o quanto antes para identificação das pessoas que 
serão consideradas contatos.

Esse controle é indicado para os contatos que convivam com um 
caso índice, seja em casa, no trabalho, em instituições de longa 
permanência ou no ambiente escolar. O tipo de convívio deve ser 
estabelecido (casa, ambiente de trabalho, escola, etc.), e as formas 
de localização do contato devem ser identificadas (endereço ou 
telefone).

Devem-se priorizar os contatos intradomiciliares com maior risco de 
adoecimento. Crianças menores de cinco anos, pessoas vivendo 
com HIV/Aids, em uso de imunossupressores, silicose, portadores 
de nefropatias  em  diálise  e  de  condições  de  alto  risco,  devem  
ter  prioridade  no  processo  de investigação.

Os contatos eventuais devem ser avaliados caso a caso, levando 
em consideração a forma da doença do caso índice, ambiente do 
contato e tempo de exposição.



109

Todos os contatos de TB pulmonar deverão realizar avaliação clínica 
e a prova tuberculínica (PT). A avaliação clínica deve buscar por 
sintomas respiratórios e manifestações clínicas inespecíficas como 
febre, adinamia, anorexia, emagrecimento, sudorese noturna. Se 
houver sintomas sugestivos de TB, a baciloscopia e radiografia 
de tórax serão solicitadas, para afastar doença ativa. No caso 
das crianças com 10 anos ou menos, todas deverão realizar a 
radiografia de tórax, independentemente de serem sintomáticas ou 
não. A prova tuberculínica (PT) com o derivado proteico purificado 
(PPD) deve ser avaliada 48 a 72 horas após a aplicação (Figura 16), 
podendo esse prazo ser estendido para 96 horas, caso o paciente 
falte à consulta para leitura na data agendada. O maior diâmetro 
transverso da área de endurecimento palpável deve ser medido 
com régua milimetrada e o resultado registrado em milímetros. 
A interpretação do resultado da PT depende da probabilidade de 
infecção latente, do risco de adoecimento por TB, do tamanho da 
enduração e da idade do paciente (Figura 17 e 18).

Contatos   assintomáticos   deverão   ser   submetidos  a   tratamento   
da   infecção   latente   por   M. tuberculosis (ILTB), se PT for maior ou 
igual a 5mm. O ponto de corte de 5mm também deve ser utilizado 
para crianças que nunca receberam BCG ou que a receberam há 
mais de dois anos. No caso de crianças indígenas, o ponto de corte 
de 5mm deve ser utilizado independentemente da idade vacinal.

Caso seja afastada a possibilidade de tuberculose ativa, os 
contatos infectados pelo HIV deverão ser tratados para ILTB 
independentemente do resultado da PT.

Se a PT for negativa, deve-se repeti-la oito semanas mais tarde, pois 
o indivíduo pode estar na janela imunológica. Para considerar uma 
segunda PT positiva, deve haver um incremento de pelo menos

10mm em relação à PT anterior, devendo-se, nesse caso, iniciar 
tratamento da infecção latente por M. tuberculosis.

Ressalta-se que todo paciente com PT positiva deve realizar 
radiografia de tórax para afastar TB ativa. O tratamento da ILTB só 
deve ser iniciado após afastada a possibilidade de TB ativa.
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Injeção intradérmica da tuberculina

Figura 16 - Prova tuberculínica

Formação de pápula de inoculação

Fonte: BRASIL, 2002c. p. 19-20.

Mensuração correta da área 
deendurecimento
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Adolescentes 
>10 anos e 
adultos

Excluído TB. 
Prosseguir 
investigação

Consulta

Assintomático

PT

Com PT ≥ 
5mm

Suspeito Normal

PT < 5mm

RX tórax

Prosseguir 
investigação TB

Tratar ILTB

Repetir PT em 
8 semanas

Sem conversão 
da PT

Conversão 
da PT

Alta e 
orientação

RX tórax

Suspeito

Prosseguir 
investigação 
e/ou tratar TB

Tratar ILBT

Normal

Sintomático

Investigar TB

TB

Tratar TB

Fonte: BRASIL, 2011a. p. 98. PT: Prova tuberculínica; TB: tuberculose; ILTB: Infecção latente por tuberculose

Figura 17 - Fluxograma para investigação de contatos adultos e 
adolescentes (> 10 anos)
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Fonte: Modificado de BRASIL, 2011a. p. 99. * Utilizar as informações do Quadro 12 - Diagnóstico de 
tuberculose pulmonar em crianças e em adolescentes negativos à baciloscopia. ** PT ≥ 5mm (em crianças 
não vacinadas com BCG, vacinadas há mais de dois anos ou portadora de condição imunossupressora); ou 
≥ 10 mm em crianças vacinadas com BCG há menos de dois anos.

Figura 18 - Fluxograma para avaliação de contatos crianças (< 
10 anos)

Crianças >10 
anos 

Consulta

Assintomático

Raio X tórax 
e PT

Raio X tórax 
normal

PT com 
critério de 

ILTB**

PT sem 
critério de 

ILTB**

Repetir PT em 
8 semanas

Conversão – 
tratar ILBT

Sem conversão 
– alta com 
orientação

Raio X tórax 
suspeito

Prosseguir 
investigação 

TB (*)

Investigar o 
TB (*)

Excluído TB 
prosseguir 

investigação

Sintomático

TB

 Tratar TB

 Tratar ILTB
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Quadro 12 - Diagnóstico de tuberculose pulmonar em crianças 
e em adolescentes negativos à baciloscopia

QUADRO CLÍNICO – RADIOLÓGICO

Febre ou 
sintomas como: 
tosse, adinamia, 
expectoração, 
emagrecimento, 
sudorese por  
mais de duas 
semanas - 
Adicionar 15 
pontos

Assintomático 
ou com mais 
sintomas por  
mais de duas 
semanas - 0    
ponto

Infeção 
respiratória 
com melhora     
após uso de 
antibióticos 
para germes 
comuns  ou sem 
antibióticos 
- Subtrair 10     
pontos

Adenomegalia 
hilar ou padrão 
miliar:
• Condensação 
ou infiltrado, 
com ou sem 
escavação, 
inalterado por 
mais de duas 
semanas.
• Condensação 
ou infiltrado, 
com ou sem 
escavação, 
inalterado 
por mais de 
duas semanas, 
evoluindo com 
piora ou sem 
melhora com 
antibióticos para 
germes comuns 
- Adicionar 15 
pontos

Condensação 
ou in�iltrado de 
qualquer tipo 
por mais de 
duas semanas 
- Adicionar 5 
pontos

Radiogra�ia 
normal - 
Subtrair 5 
pontos

Próximo 
nos últimos 
dois anos.  
Adicionar 10 
pontos

Ocasional ou 
negativos - 0 
ponto

Vacinados há 
mais de dois 
anos:
• Menor de 
5mm - 0 ponto
• De 5mm 
a 9mm - 
Adicionar 5 
pontos
• De 10mm 
a 14mm - 
Adicionar 10 
pontos
• 15 mm 
ou mais - 
Adicionar 15 
pontos

Vacinados há 
mais de dois 
anos
• Menor de 10 
mm - 0 ponto
• De 10mm 
a 14mm - 
Adicionar 5 
pontos
• 15mm 
ou mais - 
Adicionar 15 
pontos

Não 
vacinados
• Menor de 
5mm -0 ponto
• De 5mm 
a 9mm - 
Adicionar 5 
pontos
• 10mm 
ou mais - 
Adicionar 15 
pontos

Desnutrição 
grave ou 
peso abaixo 
do percentil
10 SISVAN - 
Adicionar 5 
pontos

Desnutrição 
grave ou 
peso abaixo 
do percentil
10 SISVAN - 
Adicionar 5 
pontos

CONTATO 
COM ADULTO 

TUBERCULOSO

TESTE TUBER-
CULÍNICO E 
VACINAÇÃO 

BCG

ESTADO 
NUTRICIONAL

Fonte: BRASIL, 2011a. p. 50 (modificado). Nota: pts. = pontos; esta interpretação não se aplica a 
revacinados em BCG SISVAN: Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (BRASIL 2004)

Interpretação: Maior ou igual 
a 40 pontos 
- Diagnóstico 
muito provável

30 a 35 
pontos - 
Diagnóstico 
possível

Igual ou inferior a 25 pontos- 
Diagnóstico pouco provável
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Além da avaliação inicial dos contatos, em toda consulta, deve-se 
indagar o paciente índice sobre a saúde dos seus contatos e, em 
caso de algum sintoma, solicita-se o comparecimento do contato 
sintomático à UBS para reavaliação.

As informações sobre os contatos, que foram investigados, devem 
ser registradas. Mensalmente deve ser conferido se todos os 
contatos foram avaliados. Se algum dos contatos não comparecer à 
Unidade de Saúde, deve ser feita busca ativa.

O tratamento da infecção latente com isoniazida (H) reduz em 60% 
a 90% o risco de adoecimento. Essa variação se deve à duração 
e à adesão ao tratamento. O número de doses tomadas tem se 
revelado mais importante do que o uso diário do medicamento. 
Portanto, mesmo que o indivíduo não use a isoniazida todos os 
dias, é importante insistir para que complete o número de doses do 
tratamento, mesmo depois de decorrido o tempo preestabelecido 
pelo médico. O número mínimo de doses preconizadas é de 180 
(podendo ser tomado em um período entre seis e nove meses).

O tratamento da infecção latente por tuberculose (ILTB) deve 
ser feito com isoniazida por pelo menos seis meses. A dose da 
isoniazida é de 10 mg/kg por dia, na dose máxima de 300 mg. A 
apresentação da isoniazida é em comprimidos de 100 mg.

Recém-nascido (RN), coabitante de paciente bacilífero, deve seguir 
um esquema especial, disponível no Manual de recomendações 
para o controle da tuberculose no Brasil (BRASIL, 2011a). Nesses 
casos, o RN não deverá ser vacinado ao nascer. A isoniazida é 
administrada por três meses e, após esse período, faz-se a prova 
tuberculínica (PT). Se a criança tiver PT ≥5mm, a quimioprofilaxia 
(Figura 19) deve ser mantida por mais três meses; caso contrário, 
interrompe-se o uso da isoniazida e vacina-se com BCG.

Em grávidas, posterga-se o tratamento da ILTB para o período pós-
parto.

Em gestantes com HIV, pode-se avaliar o tratamento da ILTB após 
o terceiro mês de gestação.
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Fonte: BRASIL, 2011a, p. 101. QP: quimioprofilaxia (isoniazida, na dose de 5mg/kg a 10 mg/
kg de peso até a dose máxima de 300mg/dia.); PT Prova tuberculínica; BCG: Bacilo Calmette-
Guérin ou vacina contra a tuberculose.

Figura 19 - Fluxograma para quimioprofilaxia primária em 
recém-nascidos

Manter QP por mais três 
meses a seis meses e 
não vacinar com a BCG

Recém nascido coabitante 
de caso índice bacilífero

Suspender QP e vacinar 
com BCG

Iniciar QP primária

3 meses depois - fazer PT

PT ≥ 5 mm PT < 5 mm
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A infecção latente e o tratamento de tuberculose (ILTB) devem ser 
notificados em fichas próprias (Figuras 20 e 21).

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, 2014. Disponível em: <http://www.vigilanciaemsaude.ba.gov.
br/sites/default/files/vigilancia_epidemiologica/doencas_transmissiveis/arquivo/2014/11/27/FICHA%20
DE%20NOTIFICA%C3%87%C3%83O%20DE%20ILTB-2014.pdf>

Figura 20 - Infecção latente de tuberculose (ILTB): ficha de 
notificação



117

Fonte:GOVERNO DO PARANÁ, 2011. Disponível em:<ftt23p://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/
TUBERCULOSE2/TILTBFICHA.pdf%3e>

Figura 21 - Infecção latente de tuberculose (ILTB): ficha de 
tratamento
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Caso “Estou com febre e fraqueza há umas três semanas e 
tenho uma tosse que não me larga...” (conclusão)

Após iniciar o esquema básico de tratamento, Ronaldo reduziu 
a ingestão de bebida alcoólica e cessou o tabagismo. Tolerou 
bem a medicação antiTB, apresentando apenas náuseas na 
primeira semana de tratamento e urina avermelhada. Manteve a 
baciloscopia positiva no final do segundo mês e foram pedidos 
cultura, teste de identificação e teste de sensibilidade. A cultura 
revelou Mycobacterium tuberculosis sensível a todas as drogas 
antiTB testadas. Manteve baciloscopias negativas do terceiro até 
o sexto de tratamento. A sorologia para o HIV foi negativa. Ronaldo 
ganhou peso e apresentou melhora clínica e radiológica ao longo do 
tratamento. Sua filha foi tratada para ILTB.
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As leishmanioses são consideradas primariamente como uma 
zoonose podendo acometer o homem, quando este entra em contato 
com o ciclo de transmissão do parasito. No Brasil, a leishmaniose 
visceral (LV) apresentava inicialmente um caráter eminentemente 
rural, mas, a partir da década de 80, expandiu para áreas urbanas 
de médio e grande porte. A urbanização da leishmaniose visceral, 
associada à grande mobilidade dos reservatórios e vetores, faz 
com que a doença exiba elevado potencial de expansão e maior 
dificuldade de controle. Além disso, em várias regiões do país 
observou-se a elevação da média de idade dos pacientes com a 
doença e uma maior prevalência da associação de LV com a infecção 
pelo HIV.

Ao término desta seção, espera-se que você seja capaz de:

• Identificar um caso suspeito de leishmaniose visceral (LV) na 
sua comunidade.

• Identificar e interpretar exames necessários para o diagnóstico 
da LV.

• Descrever o tratamento e acompanhamento da LV.

O diagnóstico precoce e a indicação do uso da formulação lipídica 
da anfotericina B em pacientes  de  grupos  de  risco  ou  com  sinais  
de  gravidade  são  importantes  para  a  redução  da letalidade da 
doença. Deve-se suspeitar de leishmaniose visceral em pacientes 
provenientes de área endêmica para a doença que apresentem febre 
por mais de sete dias associada a pelo menos um dos seguintes 
sintomas: palidez, emagrecimento, hepatomegalia, esplenomegalia 
ou citopenias. 

Para  discutir  a  leishmaniose  visceral,  iremos  retomar  o  caso  
do  Sr.  Ronaldo,  da  seção anterior, que apresentava febre há várias 
semanas, emagrecimento e anemia. Vamos pensar em um outro 
desfecho para o caso, partindo do momento em que o enfermeiro 
Pedro Henrique recebe o resultado da baciloscopia de escarro, mas 
desta vez sem a presença de bacilos álcool-ácido resistentes.

Seção3
Leishmaniose visceral
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Caso “Estou com febre há várias semanas, muita fraqueza e 
emagrecimento há uns dois meses.

O enfermeiro Pedro Henrique recebe o resultado da baciloscopia 
do escarro com resultado negativo. Solicita então que a ACS Sônia 
faça busca ativa do paciente para continuação da investigação. 
Ronaldo retorna quatro dias após o atendimento inicial trazendo 
alguns exames adicionais. A radiografia de tórax estava normal. Os 
exames laboratoriais mostravam os seguintes resultados (Quadro 
13):

Quadro 13 - Resultado dos exames laboratoriais

VALORES DE REFERÊNCIA 

Hb: 10,5g/dL 13,5 a 17,5 
g/dL

ALT: 60U/L 5-45 U/L

80-100 fL AST: 130U/L 15-40 U/L

26-34 pg DHL: 800U/L 25 – 480U/L

12,0-14,5% Gama-GT: 250U/L 10-49 U/L

4.000-
11.000/ µL

Fosfatase Alcalina: 
200U/L

40-130 U/L

45-75% Bilirrubina total: 
2,0 mg/dL

0,20 a 1,00 mg/dL

22-40% Bilirrubina direta: 
1,8mg/dL

0,00 a 0,20 mg/dL

3-10% Ureia: 20mg/dL 10 a 50 mg/dl

1-5%

150.000-
450.000/µL

Creatinina: 
0,8mg/dL

0,60 a 1,30 mg/dL

2,7-4,0 g/dL

Albumina: 3g/dL 3,5-5,3 g/dL

VCM: 78fL

HCM: 25 pg

RDW: 18%

Leucócitos: 
3.200/µL

Segmentados 
55%

Linfócitos 45%

Monócitos 3%

Eosinófilos 2%

Plaquetas: 48.000/µL

Globulina:4g/dL

Com os resultados iniciais não confirmando a hipótese de tuberculose, e os exames mostrando 
pancitopenia e hipoalbuminemia, Dra. Renata decide que, além de continuar investigando tuberculose 
com exames adicionais, iria investigar também a possibilidade de leishmaniose visceral, uma doença 
endêmica na região. Solicita baciloscopia e cultura para micobactéria em amostras adicionais de 
escarro, e inicia a investigação de leishmaniose visceral (LV). Notifica a suspeita clínica da doença e 
solicita então o teste rápido (detecção de anticorpos contra o antígeno rK39) para LV.
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Figura 22 - Letalidade da leishmaniose visceral – Brasil, 1994-
2009*

PARTE 1. Epidemiologia da leishmaniose visceral

A leishmaniose visceral (LV) pode se apresentar clinicamente sob 
várias maneiras, que vão desde as formas oligossintomáticas 
até as formas graves, passando pelo calazar clássico. É doença 
potencialmente grave e diversas regiões do país apresentam 
elevadas taxas de letalidade (Figura 22).

PARTE 2. Manifestações clínicas da leishmaniose visceral

Formas assintomáticas e oligossintomáticas da leishmaniose 
visceral

As formas assintomáticas e oligossintomáticas da leishmaniose 
visceral (LV) são as mais frequentes. Em zonas endêmicas, uma 
significativa parcela da população tem sorologia positiva sem 
história anterior de doença.

Nas formas oligossintomáticas, o quadro clínico não apresenta 
características especiais e pode ser confundido com gastroenterite, 
parasitoses e outras. Os pacientes manifestam febrícula, adinamia, 
perda do apetite, tosse seca, diarreia, hepatomegalia e, menos 
frequentemente, esplenomegalia. Lactentes e pré-escolares param 
de ganhar peso.

Fonte: BRASIL, 2011d. p. 8.* - Dados sujeitos à revisão.
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As formas oligossintomáticas evoluem para cura espontânea em 
75% dos casos.

Quanto pior o estado nutricional e quanto mais baixa a idade, mais 
chances de evolução para doença clinicamente manifesta.

Forma aguda

A LV pode se manifestar de forma aguda, podendo ser confundida 
com a mononucleose infecciosa ou com esquistossomose aguda: 
febre elevada, diarreia, tosse e hepatoesplenomegalia discreta.

Calazar clássico

No calazar clássico, as manifestações da doença clinicamente 
estabelecida são febre, palidez, astenia, perda de peso, aumento 
do volume abdominal e hepatoesplenomegalia (período inicial). 
Com o tempo, a doença vai se agravando, a anemia se intensifica, 
podendo haver repercussões hemodinâmicas. A perda de peso 
se torna consumptiva e o paciente pode se apresentar caquético. 
Surgem os sangramentos e as infecções que podem levá-lo à morte 
(período final).

O diagnóstico diferencial do calazar clinicamente estabelecido deve 
ser feito com as doenças que cursam com hepatoespenomegalia 
febril, tais como esquistossomose mansônica aguda, malária, 
enterobacteriose septicêmica prolongada, mononucleose 
infecciosa, doença de Chagas aguda, leucemias e outras.

Considera-se caso suspeito de leishmaniose visceral o paciente 
que apresente febre por mais de sete dias,  associada  à  palidez,  
emagrecimento,  citopenias,  esplenomegalia  ou  hepatomegalia  
e  que proceda de área de transmissão da doença nos últimos 
doze meses ou que tenha estado lá por esse período. Em áreas 
endêmicas é muito comum observarem-se casos em que as únicas 
manifestações clínicas são a febre e a astenia, com duas ou mais 
semanas de duração.

Deve-se investigar a existência de cães no domicílio ou na vizinhança 
e as condições favoráveis à ocorrência do vetor (Lutzomyia 
longipalpis), conhecido como “birigui” ou “ mosquito-palha”), tais 
como vegetação abundante, canil, galinheiro, curral.
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PARTE 3. Diagnóstico da leishmaniose visceral

Na suspeita de leishmaniose visceral, alguns exames laboratoriais 
são imprescindíveis (GOUVÊA; PROFETA;  RABELLO,  2009).  Os  
principais  exames  a  serem  solicitados  com  as  alterações  que  
se esperam na leishmaniose visceral são os seguintes:

• Hemograma: é característica pancitopenia (anemia, leucopenia 
e plaquetopenia) e ausência de eosinófilos.

• Proteínas total e frações: podem ser observadas 
hiperglobulinemia e redução da albumina, com inversão da 
relação albumina-globulina.

• Teste rápido para detecção de anticorpos contra o antígeno 
rK39: teste altamente específico e de leitura rápida que, de 
acordo com Ministério da Saúde, constitui um dos exames de 
escolha para o diagnóstico da doença. O resultado é apresentado 
de forma qualitativa (positivo/negativo).

• Reação de imunofluorescência indireta (RIFI): trata-se de 
exame sorológico ainda disponível no Brasil, mas que apresenta 
menor sensibilidade e especificidade do que o teste rápido. É 
considerado positivo se os títulos forem ≥ que 1: 80. Apresenta 
utilidade em locais nos quais o teste rápido não esteja disponível.

• Pesquisa direta do parasito: o exame parasitológico de 
aspirado da medula óssea pode evidenciar formas amastigotas de 
leishmânia na medula óssea. A leishmânia é de difícil visualização 
na amostra biológica e exige profissional bem treinado para sua 
identificação. Desta forma, apresenta sensibilidade inferior a 
sorologia, mas é útil na propedêutica de casos com sorologia 
negativa, particularmente em pacientes imunossuprimidos nos 
quais a sorologia apresenta menor sensibilidade. A solicitação 
da pesquisa direta deve ser feita também nos casos em que o 
aspirado medular se fizer necessário em função do diagnóstico 
diferencial da LV com doenças hematológicas. A pesquisa 
direta em punção aspirativa do baço é mais sensível que o 
exame feito na medula óssea, mas o aspirado medular é mais 
frequentemente utilizado devido às reduzidas chances de 
complicação do procedimento.
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PARTE 4. Tratamento da leishmaniose visceral 

A escolha do medicamento para o tratamento da LV vai depender da 
avaliação da presença de fatores associados ao óbito (Quadro 14). 
O Ministério da Saúde recomenda que gestantes e paciente com 
risco aumentado para o óbito recebam anfotericina B lipossomal, na 
dose de 3 mg/kg/dia, durante sete dias, ou de 4 mg/kg/dia, durante 
cinco dias em infusão venosa, em uma dose diária.

Deve-se considerar também o uso concomitante de antibióticos 
para tratar infecções bacterianas associadas ou hemoderivados em 
caso de citopenias relevantes.

• Sinais clínicos: desnutrição grave ou emagrecimento acentuado; 
diarreia e/ou vômitos; insuficiência renal; insuficiência hepática; 
insuficiência cardíaca; dispneia; edema; icterícia; sangramentos; 
infecção bacteriana.

• Sinais laboratoriais: plaquetopenia < 50.000/mm3; leucopenia 
< 1.500/mm3.

• Outros fatores: idade menor que 1 ano ou maior que 50 
anos; transplantados; HIV/Aids; comorbidades ou uso de 
medicamentos imunossupressores; recidiva/falha terapêutica, 
febre por mais de 60 dias.

Para casos de leishmaniose visceral sem fatores associados ao óbito, 
o medicamento de escolha é o antimoniato de N-metil glucamina 
(Glucantime®) na dose de 20 mg/kg/dia, por via intravenosa ou 
intramuscular, durante 30 dias. Este tratamento pode ser feito em 
regime ambulatorial.

Antes e durante o tratamento com antimoniato é importante 
monitorar a função renal, função hepática, amilase e lípase séricas, 
ECG, devido à toxicidade dos medicamentos.

Quadro 14 - Condições associadas ao óbito na leishmaniose 
visceral

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2011d. p. 13
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O critério de cura é essencialmente clínico:

• Inicialmente, a febre desaparece, e o paciente volta a se 
alimentar e a ganhar peso.

• Em caso de esplenomegalia, deve ocorrer redução gradual do 
volume do baço.

• Observam-se, no hemograma, a reversão gradativa da 
pancitopenia e o reaparecimento dos eosinófilos.

• Não há necessidade de repetição da sorologia ou do exame 
parasitológico para confirmação da cura.

Após  o  tratamento,  o  paciente  deve  ser  acompanhado  
ambulatorialmente  por  pelo  menos  seis meses. Durante o primeiro 
mês, este acompanhamento deve ser semanal e, posteriormente 
em consultas agendadas para o segundo, terceiro e sexto mês. 
Este acompanhamento pós-tratamento pode ser feito na Atenção 
Básica à Saúde.

PARTE 5. Prevenção da leishmaniose visceral

Como toda doença infecciosa de transmissão vetorial, a eliminação, 
ou pelo menos o controle, do vetor é a principal arma da profilaxia. 
As ações preventivas devem incluir a educação da população para 
estar alerta para a potencial gravidade da doença.

Ressalta-se que as orientações para a população em relação ao 
controle do vetor são diferentes daquelas propostas para o controle 
do Aedes na dengue. Como a Lutzomyia se prolifera em matéria 
orgânica (e não em água parada), as orientações à população devem 
incluir:

Leitura obrigatória

Para mais informações, recomenda-se a leitura do Manual: Leishmaniose visceral:

recomendações clínicas para redução da letalidade (BRASIL, 2011d). Disponível em:

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/leishmaniose_visceral_reducao_letalidade.pdf>
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• Remoção, no quintal, de matéria orgânica de qualquer tipo: 
folhas, frutos, galhos, troncos apodrecidos, fezes de animais 
(deve-se ter especial atenção com limpeza dos canis e 
galinheiros).

• Ensacar e dar destino apropriado ao lixo orgânico.

• Realizar capina de mato rasteiro e aparar gramados.

• Evitar produção, armazenamento e utilização de adubo orgânico 
(esterco, folhas, restos de vegetais). Se não for possível, cobri-lo 
com camada de terra, cal ou lona plástica.

Pode-se ainda adotar o controle químico do vetor por meio da 
utilização de inseticidas de ação residual. Essa medida é dirigida 
apenas para o inseto adulto e tem como objetivo reduzir o contato 
entre o inseto transmissor e a população humana. O controle químico 
está indicado em áreas com registro do primeiro caso autóctone 
de leishmaniose visceral humana e, em áreas com transmissão 
moderada e intensa, a aplicação do inseticida deve ser realizada no 
período em que se verifica o aumento da densidade vetorial.

Como medidas de proteção individual ao homem, recomenda-se o 
uso de mosquiteiro com malha fina, telagem de portas e janelas, 
repelentes e evitar exposição nos horários de atividade do vetor 
(crepúsculo e noite) em ambientes em que este habitualmente 
pode ser encontrado. 

Os cães, se comprovadamente infectados pela leishmânia, devem 
ser submetidos a eutanásia, pois, de acordo com o Ministério 
da Saúde, não existe esquema terapêutico canino com eficácia 
garantida, podendo  o  cão  se  manter  como  reservatório  e  o  
tratamento  selecionar  cepas  resistentes  à medicação.

A ESF deve trabalhar de maneira integrada com a equipe de controle 
de endemias e também de maneira intersetorial, para potencializar 
as ações de enfrentamento a esse agravo.

Em relação aos cães, a Equipe de Saúde da Família (ESF) deve 
estimular a população da área de abrangência a ter a posse 
responsável dos animais. Orienta-se à população que utilize telas 
de malha fina em canis, para evitar a entrada de flebotomíneos, e 
coleiras impregnadas com deltametrina.
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Caso “Estou com febre há várias semanas, muita fraqueza e 
emagrecimento há uns dois meses. (Conclusão) 

O teste rápido para leishmaniose visceral foi feito na própria Unidade 
Básica de Saúde e apresentou resultado positivo. Como possuía 
fatores de risco associado ao óbito (idade >50 anos, emagrecimento 
acentuado, plaquetas <50.000/mm3  e, pela presença de tosse e 
crepitações pulmonares, a possibilidade de um quadro pneumônico 
associado), Ronaldo é encaminhado ao hospital municipal. 
Durante a internação, Ronaldo recebeu anfotericina B lipossomal 
para tratamento da leishmaniose visceral e antibioticoterapia 
para a infecção pulmonar. Não houve necessidade de uso de 
hemoderivados. Após a alta, os profissionais de saúde da Equipe 
Verde acompanhariam o paciente durante seis meses. A equipe de 
controle de endemias foi alertada do caso e reforçou as medidas de 
prevenção contra a doença no município de Curupira.
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Nesta seção vamos abordar duas doenças transmissíveis de alta 
vulnerabilidade e que tem como principal fonte de transmissão os 
contatos sexuais desprotegidos.

Ao término desta seção, espera-se que você seja capaz de:

• Apresentar o papel da Atenção Básica à Saúde na prevenção 
e atenção às doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), 
incluindo a infecção pelo HIV.

• Descrever a abordagem sindrômica das DSTs.

• Identificar e interpretar exames necessários para o diagnóstico 
da aids e outras DSTs.

• Descrever o tratamento e acompanhamento clínico-laboratorial 
de pacientes com aids e outras DSTs.

Seção4
Aids e doenças sexualmente 
transmissíveis na Atenção Básica 
à Saúde
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Caso “Doutora, você quer dizer que eu tenho aids?”

Com a interiorização da epidemia de HIV, não demoraram a aparecer 
os primeiros casos de infecção pelo vírus no município de Curupira. 
A Equipe Verde estava acostumada a atender casos eventuais de 
doenças sexualmente transmissíveis, como gonorreia e sífilis, mas 
os primeiros diagnósticos de HIV em Vila Formosa haviam sido 
feitos pela equipe no ano anterior. Um desses casos tinha sido o 
de Fabiana, diagnosticada no primeiro trimestre de gestação do seu 
primeiro filho e que, apesar de encontrar-se assintomática, ficou 
assustada com o diagnóstico. Além da preocupação com a sua 
saúde e a do seu bebê, Fabiana pedia que a equipe mantivesse 
sigilo em relação ao seu diagnóstico, pois sabia que, apesar das 
várias campanhas do Ministério da Saúde, visando à redução do 
preconceito contra a doença, o estigma ainda era grande e ela temia 
ser discriminada pela família e pelos colegas de trabalho.

PARTE 1. Epidemiologia da aids e outras DSTs

As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) são doenças 
transmitidas pelo contato sexual desprotegido e podem ser 
causadas por diferentes micro-organismos, principalmente, vírus e 
bactérias.

As DSTs geralmente se manifestam como feridas, corrimentos, 
bolhas ou verrugas e são importante causa de morbidade tanto em 
homens quanto em mulheres de todo o mundo.

No Brasil, estima-se que ocorram anualmente cerca de três milhões 
de casos de DSTs, sendo a sífilis, a gonorreia, clamídia, herpes e o 
HPV (papiloma vírus humano) as causas mais comuns.
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Além de aumentar o risco de transmissão do HIV, algumas, 
quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem evoluir para 
complicações graves e até o óbito.

Durante a gestação, algumas podem ser transmitidas ao feto, 
causando-lhe importantes lesões ou mesmo provocando o 
abortamento.

Em relação ao HIV, estima-se que haja, atualmente, cerca de 35 
milhões de pessoas vivendo com o vírus HIV em todo o mundo.

No Brasil, aproximadamente 700 mil pessoas estão infectadas 
pelo HIV e uma grande parcela desses indivíduos não sabem do 
seu diagnóstico. Tem se observado um aumento da incidência 
da infecção pelo HIV entre jovens, principalmente homens que 
fazem sexo com homens (HSH), e concentração da epidemia em 
populações de maior risco e vulnerabilidade como HSH, mulheres 
profissionais do sexo e usuários de drogas (BRASIL, 2013b).

PARTE 2. O papel da Atenção Básica à Saúde à Saúde no manejo 
do HIV e outras DSTs

Dentro desse contexto, torna-se clara a necessidade de os 
profissionais da Atenção Básica à Saúde desenvolverem ações 
para prevenir novos casos de doenças sexualmente transmissíveis 
(DSTs) e para o manejo adequado dos pacientes infectados.

A assistência aos pacientes com DST, que se apresentem com 
lesões ou corrimentos genitais, deve ser feita por meio da 
abordagem sindrômica na própria Unidade Básica de Saúde (UBS). 
Os casos refratários ao tratamento inicial serão encaminhados aos 
serviços de referência.

Além  de  evitar  complicações,  o  tratamento  das  DSTs  visa  
também  interromper  a  cadeia  de transmissão da doença.

Muitas ações relacionadas à prevenção do HIV podem e devem ser 
feitas pela equipe da UBS, incluindo a promoção de práticas sexuais 
seguras, distribuição de insumos de prevenção e testagem anti-HIV.

Em relação aos pacientes vivendo com HIV/Aids, a Equipe de Saúde 
da Família tem papel importante na abordagem clínica inicial, no 
reforço da importância da adesão ao tratamento antirretroviral e na 
abordagem das comorbidades e intercorrências não relacionadas 
ao HIV.
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PARTE 3. Testagem anti-HIV

No caso apresentado, o diagnóstico da infecção pelo HIV de Fabiana 
foi feito durante o pré-natal, momento no qual a testagem anti-HIV 
é fundamental para se evitar a transmissão vertical do vírus por 
mães infectadas.

De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, o teste anti-
HIV deve ser realizado em toda gestante no primeiro e no terceiro 
trimestre da gestação. As gestantes infectadas pelo HIV devem ser 
encaminhadas para serviços de referência, onde iniciarão a terapia 
antirretroviral. Para prevenção da transmissão vertical do HIV, além 
do uso do antirretroviral na gestação e durante o trabalho de parto, 
o  recém-nascido  não  deve  ser  amamentado  e  fará uso  do  
antirretroviral  de maneira  profilática durante algumas semanas 
após o nascimento.

Leitura  opcional

Recomendações para profilaxia da transmissão vertical do HIV e terapia antirretroviral em 
gestantes (BRASIL, 2010c). Disponível em: <http://www.aids.gov.br/sites/default/files/
consenso_gestantes_2010_vf.pdf>

Além da oferta no pré-natal, os profissionais de saúde da Atenção 
Básica à Saúde devem sempre oferecer  a  testagem  anti-HIV  aos  
pacientes  que  já iniciaram  a  vida  sexual ou que  tenham  sido 
expostos a outras situações de risco para infecção pelo HIV.

O  acesso  dos  pacientes  à  testagem  anti-HIV  deve  ser  facilitado.  
O  Ministério  da  Saúde  vem distribuindo o teste rápido anti-HIV 
para uso a Atenção Básica à Saúde, o que ampliará ainda mais a 
possibilidade de oferta do exame nas Unidades Básicas de Saúde.

A positividade para HIV em dois testes rápidos de fabricantes 
diferentes confirma a infecção pelo HIV de acordo as recomendações 
do Manual técnico para o diagnóstico da infecção pelo HIV (BRASIL, 
2013d).
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Na testagem anti-HIV convencional, deve-se realizar um exame 
sorológico de triagem (imunoensaio) que, em caso de positividade, 
será seguido de exame confirmatório (imunoblot, western blot 
ou teste molecular). (BRASIL, 2013b). Deve ser acompanhada de 
aconselhamento, que tem como objetivo a troca de informações 
sobre as formas de transmissão, prevenção e tratamento das DST/
Aids, além de aspectos relacionados ao exame em si (BRASIL, 
1998).

momento que exige bastante atenção do profissional de saúde. 
A equipe deve estar apta para reduzir o impacto do diagnóstico, 
se o resultado for positivo, e ter argumentos para reforçar práticas 
preventivas no caso de resultado negativo.

Caso “Doutora, você quer dizer que eu tenho aids?” 
(Continuação)

Foi o enfermeiro Pedro Henrique quem informou Fabiana sobre o 
resultado do seu teste anti-HIV e esclareceu as principais dúvidas 
e mitos da paciente. Após a consulta de enfermagem, Pedro 
encaminhou a paciente para avaliação clínica da Dra. Renata. Como 
a paciente encontrava-se assintomática e sem alterações ao exame 
físico, Renata explicou-lhe que ela provavelmente apresentava 
apenas a infecção pelo vírus HIV, sem apresentar a doença, ou seja, a 
síndrome da imunodeficiência adquirida (aids ou SIDA). De qualquer 
forma, como estava grávida, seria necessário seu encaminhamento 
precoce ao serviço de referência em infectologia, pois era importante 
iniciar os medicamentos para prevenir a transmissão vertical.

PARTE 4. Abordagem inicial do paciente HIV positivo na Atenção 
Básica à Saúde

Os pacientes com resultados positivos para o exame anti-HIV em 
duas amostras distintas devem ser avaliados por enfermeiro e 
médico da Unidade Básica de Saúde.

Um roteiro proposto pelo Ministério da Saúde pode auxiliar a equipe 
nesta abordagem inicial está apresentado no quadro a seguir 
(Quadro 15).
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Fonte: BRASIL, 2013d.

História médica atual e 
passada

História reprodutiva

História psicossocial

História familiar

•   História de doença mental;
•   história de tuberculose: prova tuberculínica e tratamento 
prévio;
•   doença oportunista prévia ou atual e necessidade de 
quimioprofilaxia;
•   outras doenças atuais e/ou pregressas;
•   imunizações;
•   uso de outros medicamentos, práticas complementares 
e/ou alternativas.

•   Desejo de ter filhos;
•   estado sorológico do parceiro e filho(s);
•   método contraceptivos.

•   Reação emocional ao diagnóstico;
•   análise da rede de apoio social (família, amigos, 
organizações não governamentais);
•   nível educacional;
•   condição de trabalho e domicílio;
•   alimentação;
•   aspectos legais.

•   Doenças cardiovasculares e hipertensão;
•   dislipidemias;
•   diabetes melito.

Quadro 15 - Abordagem inicial do paciente HIV positivo na 
Atenção Básica à Saúde

Informações específicas 
sobre a infecção pelo 
HIV

Abordagem do risco

•   Revisão e documentação do primeiro exame anti-HIV;
•   tempo provável de soropositividade;
•   contagem de LT-CD4+ ou carga viral anterior;
•   uso de antirretrovirais e eventos adversos prévios;
•   compreensão sobre a doença: transmissão, história 
natural, significado da contagem LT-CD4+ e carga viral;
•   impacto da terapia antirretroviral combinada (TARV) na 
morbimortalidade.

•   Práticas sexuais;
•   utilização de preservativos;
•   história de sífilis e outras DSTS;
•   uso de tabaco, álcool e outras drogas;
•   interesse em reduzir os danos à saúde.
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Devem ser reforçadas as orientações já fornecidas no 
aconselhamento pré-teste (evolução, formas de transmissão, sinais 
e sintomas) e esclarecidas as dúvidas. Os pacientes com maior 
dificuldade para lidar com o diagnóstico podem necessitar de apoio 
de um serviço de referência em saúde mental do município.

Além do aconselhamento pós-teste, o paciente deve ser 
encaminhado para avaliação clínica pelo médico da Equipe de Saúde 
da Família (ESF).

Tratando-se de paciente gestante, como no caso apresentado, 
o encaminhamento para o serviço de referência deve ser 
priorizado, pois o início do tratamento antirretroviral da 
gestante será importante para prevenir a transmissão vertical. 

O encaminhamento ao serviço de atenção especializada (SAE) deve ser 
priorizado também em pacientes que apresentem sinais ou sintomas 
sugestivos de imunodeficiência avançada ou moderada (Quadros 16 
e 17), manifestações clínicas atribuídas ao HIV (nefropatia, alterações 
neurológicas, miocardiopatia), coinfecções (ex.: tuberculose, 
hepatite B, hepatite C) e em caso de criança infectada pelo HIV.

Para algumas das condições apresentadas no Quadro 17, pode 
ser necessário o início de tratamento da infecção oportunista pelo 
profissional da Atenção Básica à Saúde ou encaminhamento do 
paciente para Unidade de Pronto-Atendimento.

A ESF deve manter contato permanente com o SAE, compartilhando 
a atenção aos pacientes vivendo com HIV/Aids. Esse contato pode 
se dar por meio de relatórios de referência e contrarreferência, mas 
pode   também   ser  feito  por  contato   telefônico,  teleconsultoria  
informatizada  ou  prontuário eletrônico.

Os  profissionais  da  ESF  devem  estar  sempre  atentos  à  adesão  
do  paciente  aos  antirretrovirais, quando estes forem indicados. 
Quando a má-adesão for identificada, suas causas e formas de 
intervenção devem ser discutidas pela ESF e compartilhadas com a 
equipe do SAE, já que o uso irregular dos antirretrovirais pode levar 
ao aparecimento de infecções oportunistas e de resistência viral.

O Quadro 16 apresenta os sinais e sintomas clínicos sugestivos 
de imunodeficiência moderada que demandam urgência relativa no 
encaminhamento dos pacientes portadores do HIV para serviço de 
referência.
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Fonte: BRASIL, 2013d.

Quadro 16 - Manifestações de imunodeficiência moderada

• Perda de peso inexplicada (>10% do peso);

• Diarreia crônica por mais de um mês;

• Febre persistente inexplicada por mais de um mês (>37,6°c, 
intermitente ou constante); 

• Candidíase oral persistente;

• Candidíase vulvovaginal persistente, frequente ou não 
responsiva à terapia;

• Leucoplasia pilosa oral;

• Tuberculose pulmonar; 

• Infecções bacterianas graves (por ex. pneumonia, empiema, 
meningite, piomiosite, infecções osteoarticulares, bacteremia, 
doença inflamatória pélvica grave);

• Estomatite, gengivite ou periodontite aguda necrosante;

• Anemia inexplicada (< 8 g/dl), neutropenia (<500 cél. /μl) e/ou 
trombocitopenia crônica (<50.000 cél. /μl);

• Angiomatose bacilar;

• Displasia cervical (moderada ou grave) /carcinoma cervical in 
situ;

• Herpes zoster (˃̲ 2episódios ou ˃̲ 2 dermátomos);

• Listeriose;

• Neuropatia periférica;

• Púrpura trombocitopênica idiopática
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O  Quadro  17  apresenta  sinais  e  sintomas  clínicos  sugestivos  
de  imunodeficiência  grave  que demandam urgência relativa no 
encaminhamento dos pacientes portadores do HIV para serviço de 
referência.

• Síndrome consumptiva associada ao HIV (perda involuntária 
de mais de 10% do peso habitual) associada à diarreia crônica 
(dois ou mais episódios por dia com duração ≥ 1 mês) ou fadiga 
crônica e febre ≥ 1 mês;

• Pneumonia por Pneumocystis jiirovecii;

• Pneumonia bacteriana recorrente (dois ou mais episódios em 
um ano);

• Herpes simples com úlceras mucocutâneas (duração > 1 mês) 
ou visceral em qualquer localização;

• Candidíase esofágica ou de traqueia, brônquios ou pulmões;

• Tuberculose extrapulmonar;

• Sarcoma de Kaposi;

• Doença por citomegalovírus (retinite ou outros órgãos, exceto 
fígado, baço ou linfonodos);

• Neurotoxoplasmose;

• Encefalopatia pelo HIV;

• Criptococose extrapulmonar;

• Infecção disseminada por micobactérias não M. tuberculosis;

• Leucoencefalopatia multifocal progressiva;

• Criptosporidiose intestinal crônica (duração > 1 mês);

• Isosporíase intestinal crônica (duração > 1 mês);

• Micoses disseminadas (histoplasmose, coccidiomicose);

Quadro 17 - Manifestações de imunodeficiência associadas ao 
HIV
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• Septicemia recorrente por Salmonella não thyphi;

• Linfoma não-Hodgkin de células B ou primário do sistema nervoso 
central;

• Carcinoma cervical invasivo;

• Reativação de doença de Chagas (meningoencefalite e/ou 
miocardite);

• Leishmaniose atípica disseminada;

• Nefropatia ou cardiomiopatia sintomática associada ao HIV.

Fonte: BRASIL, 2013d.

Quadro 17 - Manifestações de imunodeficiência associadas ao 
HIV (Continuação)

Vídeo 10 - Medidas de assistência e diagnóstico da aids e 
DST na Atenção Básica à Saúde

Assista o vídeo: Medidas de assistência e diagnóstico da aids e DST na Atenção Básica à Saúde. 
Disponível em: <htt4ps://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/4456.mp4>

PARTE 5. Acompanhamento do paciente HIV positivo na 
Atenção Básica à Saúde

Com uso da terapia antirretroviral, a sobrevida dos pacientes infectados 
pelo HIV aumentou muito e, atualmente, grande parcela dos pacientes 
vivendo com o HIV tem mais de 50 anos de idade. Com o crescimento  
da  expectativa  de  vida,  aumentou  também  a  prevalência  de  
comorbidades  não associadas à imunossupressão, tais como hipertensão 
arterial, dislipidemia e diabetes.

Além do aumento esperado da prevalência de condições crônicas 
com o aumento da faixa etária, a maior parte dos antirretrovirais 
impacta de maneira desfavorável nos níveis glicêmicos e lipídicos.

A Equipe de Saúde da Família (ESF) tem papel importante no manejo 
dessas condições crônicas não associadas  à  imunossupressão,  tanto  
em  relação  a  medidas  farmacológicas  quanto  não farmacológicas.
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Deve-se atentar para as possíveis interações medicamentosas com 
alguns antirretrovirais, por exemplo,  o  ritonavir  e  o  efavirenz.  (Para  
mais  informações,  consultar  as  páginas  121  a  136  do Protocolo 
de assistência farmacêutica em DST/HIV/Aids (BRASIL, 2010d).

As visitas de controle das condições crônicas não associadas à 
imunossupressão são mais uma oportunidade para a ESF observar 
a adesão do paciente aos antirretrovirais.

Cabe ressaltar que um paciente em bom controle imunovirológico 
do HIV continua susceptível a intercorrências clínicas agudas como 
qualquer outro morador da área de abrangência da Equipe de Saúde da 
Família. Situações não relacionadas à infecção pelo HIV, por exemplo, 
episódios isolados de infecção urinária, infecções de vias aéreas 
superiores, dores musculoesqueléticas, cefaleia, entre outros, podem 
e devem ser manejados preferencialmente na Atenção Básica à Saúde.

A infecção por HIV tem uma associação relativamente alta com 
manifestações bucais, tais como infecções fúngicas, virais, infecções 
bacterianas e neoplasias.

Pacientes infectados pelo HIV com bom controle imunovirológico 
têm um quadro de saúde bucal similar a pacientes não infectados. 
Quando imunossuprimidos, apresentam lesões orais frequentes, 
como candidíase oral e aftas recorrentes, além de outras menos 
frequentes como leucoplasia pilosa e sarcoma de Kaposi. Há ainda 
maior tendência a sangramento e infecções gengivais, que podem 
causar o amolecimento e até a perda dos dentes.

As ações de controle e manutenção preventiva em saúde bucal 
desenvolvidas na Unidade Básica de Saúde, com orientações sobre 
escovação e uso do fio dental, deverão ocorrer de forma sistemática, 
a fim de reduzir as possibilidades de aparecimento ou de recidiva 
de lesões orais.

Para programar o cuidado a um paciente HIV positivo, a Equipe de 
Saúde Bucal deve se informar sobre a situação imunovirológica, as 
doenças oportunistas já apresentadas, a presença de comorbidades 
e os medicamentos em uso.



139

Caso “Doutora, você quer dizer que eu tenho aids?” (Continuação)

Nas consultas subsequentes de pré-natal, os profissionais da Equipe 
Verde ajudaram Fabiana a revelar o diagnóstico ao seu parceiro 
sexual Elias, com quem se casara há dois anos. O enfermeiro Pedro 
Henrique realizou aconselhamento e o teste rápido anti-HIV em Elias 
na própria Unidade Básica de Saúde. O resultado do primeiro teste 
rápido foi positivo, sendo confirmado em um segundo teste rápido, 
de fabricante diferente do primeiro. O resultado foi informado pelo 
próprio enfermeiro, que orientou e esclareceu as dúvidas de Elias.

PARTE 6. Investigação de contatos

Como apresentado no caso de Fabiana, quando há positividade do 
teste anti-HIV, deve-se esclarecer o paciente sobre a importância de 
comunicar os seus contatos sobre o seu diagnóstico, trazendo-os 
para o aconselhamento e testagem. A comunicação dos contatos 
obedecerá aos princípios da confidencialidade, ausência de coerção 
e proteção contra a discriminação.

São considerados contatos, para fins de comunicação e testagem,  
aquelas pessoas com as quais o usuário relacionou-se ou relaciona-
se sexualmente e/ou compartilha ou compartilhou equipamentos 
durante o consumo de drogas injetáveis.

No caso de Fabiana, foi considerado como contato o seu parceiro 
Elias, e o convite para realização de aconselhamento e testagem na 
Unidade Básica de Saúde foi feito pela própria paciente.

O convite para avaliação e testagem do(s) contatos(s) poderá ser 
feito pelo próprio paciente-índice ou por busca ativa por profissional 
de saúde. Ressalta-se que essa ação deve sempre ser realizada 
observando os princípios da ética e do sigilo e a equipe deve formular 
uma estratégia individualizada para cada situação.

Atento para o fato de que cada pessoa tem o seu tempo – particularidade 
a considerar, caso após exaustivas orientações sobre a necessidade 
de comunicar sua condição ao seu parceiro(a), o paciente se negue a 
dar essa informação, o médico poderá, mesmo sem sua concordância 
e em caráter excepcional (Artigo  73  do novo Código de Ética Médica 
(Conselho Federal de Medicina,  2010), revelar a existência de infecção 
pelo HIV ou de outra DST. Entretanto, há que considerar que essa 
conduta  pode  trazer  consequências  negativas  para  o  serviço  de  
saúde,  ferindo  a  confiança  das pessoas com tais complicações e, 
posteriormente, diminuindo sua procura pelo atendimento.



140

É preciso entender, no entanto, que essa revelação deve ser feita, 
em princípio, com a concordância e a colaboração do paciente.

A iniciativa do médico deve ser precedida de todos os esforços 
possíveis para que o próprio paciente informe o(s) parceiro(s) sobre 
seu diagnóstico. Sendo infrutíferos esses esforços, a comunicação 
ao contato deverá ser feita pelo médico, estando sempre atento à 
possibilidade de essa atitude romper a relação de confiança com a 
pessoa índice.

Quando  o  contato  com  o  parceiro  for  efetuado,  será  dever  do 
médico,  bem  como  dos  demais membros da equipe encarregados 
dessa atividade, usar do máximo cuidado a fim de impedir a disseminação 
de informações relativas ao paciente, para além dos limites daquilo 
realmente necessário, evitando-se transtornos de ordem pessoal 
para ele.

Parte 7. Abordagem sindrômica das doenças sexualmente 
transmissíveis (DSTs)

Caso “Doutora, você quer dizer que eu tenho aids?” 
(Continuação)

Após as orientações e esclarecimentos, o enfermeiro Pedro 
Henrique encaminhou Elias para avaliação da Dra. Renata. Elias não 
apresentava sinais ou sintomas associados à imunodepressão, mas 
relatou que vinha apresentando um corrimento uretral há cerca de 
uma semana. Dra. Renata estava familiarizada com a abordagem 
sindrômica das doenças sexualmente transmissíveis proposta 
pelo Ministério da Saúde e, dessa forma, prontamente indicou o 
tratamento mais apropriado.



141

Introdução
As  Doenças  Sexualmente  Transmissíveis  (DSTs)  devem  ser  
abordadas  de  forma  sindrômica  pela Equipe  de  Saúde  da  Família  
(ESF).  Essa  abordagem  utiliza  fluxogramas  baseados  em  síndromes 
clínicas que permitem o diagnóstico presuntivo e tratamentos dos 
agentes etiológicos mais prevalentes em cada síndrome. Nessa 
abordagem, a anamnese e o exame físico do paciente constituem-se 
nos principais elementos diagnósticos das DSTs.

O objetivo da abordagem sindrômica é o de prover, na primeira consulta, 
o diagnóstico, tratamento e aconselhamento adequados. O profissional 
de saúde estará habilitado a fazer o diagnóstico sindrômico,  seguindo  
os  passos  dos  fluxogramas  para  abordagem  de  pacientes  com  
corrimento uretral  (Figura  23),  com  úlcera  genital  (Figura  24),  
com  corrimento  vaginal  e  cervicite,  sem microscopia (Figura 25), 
com corrimento vaginal e cervicite, com microscopia (Figura 26) e de 
pacientes com desconforto e dor pélvica (Figura 27). Os tratamentos 
estão indicados nos quadros que acompanham cada fluxograma. 
(Quadros 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24).

Durante a abordagem de pacientes com DST, deve-se oferecer testagem 
para sífilis, HIV e hepatite B e convocar parceiros para diagnóstico 
e eventual tratamento. Caso os exames indiquem que o paciente é 
suscetível à hepatite B, indica-se a vacinação.

Deve-se reforçar a importância da utilização correta da medicação 
prescrita e da avaliação dos parceiros sexuais, fornecer preservativos 
e orientar adequadamente sobre sexo seguro. Além disso, o paciente 
deve ser convidado a participar das atividades da Unidade de Saúde 
que abordam questões relacionadas à sexualidade.
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Fonte: BRASIL, 2005, p. 51. HIV: Human Immunodeficiency Virus (vírus da imunodeficiência humana); 
DRL: Venereal Disease Research Laboratory (teste para identificação de pacientes com sífilis)-

Fonte: BRASIL, 2005, p. 52.

Figura 23 - Fluxograma para corrimentos uretrais

Quadro 18 - Recomendações para tratamento inicial de clamídia 
e gonorreia

CLAMÍDIA

mais

mais

GESTANTES E NUTRIZES

Azitromicina 1g, VO, em dose única ou
doxiciclina 100 mg, VO, de 12/12 
horas, durante 7 dias; ou
eritromicina (estearato) 500 mg, VO, 
de 6/6 horas, durante 7 dias

Amoxicilina 500mg, VO, de 08/08
horas, por 7 dias; ou
eritromicina (estearato) 500mg, VO, 
de 06/06 horas, por 7 dias; ou
eritromicina (estearato) 250mg, VO,
de 06/06 horas, por 14 dias (casos de 
sensibilidade gástrica); ou
azitromicina 1 g, VO, dose única.

Ceftriaxona 250mg, IM, dose 
única;

Ceftriaxona 250mg IM, dose única 
ou
ciprofloxacino 500mg VO, dose 
única ou
tianfenicol 2,5g, VO, dose única

GONORREIA

Anamnese e exame físico

Bacterioscopia disponível no 
momento da consulta?

Diplococos gram negaivos 
intracelulares presentes?

Não

Não

Tratar só 
clamídia

Tratar 
clamídia e 
gonorréia

Aconselhar, 
oferecer anti-HIV, 
VDRL, hepatites 

B e C se 
disponível, vacinar 
contra hepatite B, 
enfatizar a adesão 

ao tratamento, 
notificar, convocar 
e tratar parceiros 
e agendar retorno

Sim
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Fonte: BRASIL, 2005, p. 38. * Em casos de herpes, tratar sífilis se VDRL ou RPR (Rapid Plasma Reagin 
– Teste rápido da reagina plasmática) forem reagentes, o que será visto no retorno. Se o quadro não é 
sugestivo de herpes, tratar sífilis e cancro mole. ** Se forem lesões ulcerosas múltiplas e soroprevalência 
de herpes for igual ou maior que 30% na região, deve-se tratar herpes concomitantemente a sífilis e 
cancro mole.

Fonte: BRASIL, 2005, p. 39

Figura 24 - Fluxograma de úlceras genitais

Quadro 19 - Recomendações para tratamento de herpes genital

No primeiro episódio de herpes genital, iniciar o tratamento 
precocemente com: aciclovir 400 mg, VO, 8/8 horas, por sete dias.

Nas recorrências de herpes genital, o tratamento deve ser iniciado 
de preferência ao aparecimento dos primeiros pródromos (aumento 
de sensibilidade, prurido) com: aciclovir 400 mg, VO, 12/12 horas, 
por cinco dias.

Em gestantes, tratar casos de primeiro episódio ou quando for 
grande o número de recorrências, especialmente quando próximas 
ao parto com: aciclovir 400 mg, VO, 8/8 horas, por 7 a 10 dias.

Anamnese e exame físico

História ou evidência de 
lesões vesiculosas?

Sim

Sim
Tratar 

herpes 
genital*

Tratar sífilis 
e cancro 
mole**

Tratar sífilis e cancro mole. 
Fazer biópsia + tratamento 

para donovanose

Aconselhar, oferecer ANTI-
HIV, VDRL, sorologia para 

Hepatite B e C. Vacinar contra 
Hepatite B, enfatizar adesão ao 
tratamento, notificar, convocar 

parceiros e agendar retorno

Não

Não

Lesões com 
mais de 4 
semanas?
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Quadro 20 - Recomendações para tratamento de sífilis primária 
e cancro mole

Fonte: BRASIL, 2005, p. 40

Fonte: BRASIL, 2005, p. 43

SÍFILIS

mais

Penicilina G benzatina, 2.4 milhões 
UI, via IM, em dose única (1,2 milhão 
UI em cada nádega), ou
Eritromicina (estearato) 500 mg 
VO, 6/6 horas por 15 dias - para 
pacientes comprovadamente 
alérgicos a penicilina

Azitromicina 1g VO em dose única 
ou
Sulfametoxazol/trimetoprim (800 
mg e 160mg), VO, de 12/12 horas, 
por 10 dias ou até a cura clínica ou
Eritromicina (estearato) 500 mg, 
VO, de 6/6 horas, por 7 dias

CANCRO MOLE

ATENÇÃO

Sífilis - O tratamento tem de considerar outras situações: 

- GESTANTES: tratar sífilis e cancro mole, respectivamente, com: penicilina G 
benzatina, 2.4 milhões UI, via IM, em dose única, mais eritromicina (estearato) 
500 mg, VO, de 6/6 horas, por 7 dias ou até a cura clínica. 

- SÍFILIS RECENTE SECUNDÁRIA E LATENTE: penicilina benzatina 2,4 
milhões UI, IM, repetida após 1 semana. Dose total de 4,8 milhões U.I.

- SÍFILIS TARDIA (LATENTE E TERCIÁRIA): penicilina benzatina 2,4 milhões 
UI, IM, semanal, por 3 semanas. Dose total de 7,2 milhões U.I.

Quadro 21 - Recomendações para tratamento da donovanose

Fonte: BRASIL, 2005, p. 40.

Doxiciclina 100 mg, VO, 12/12 horas por, no mínimo, três semanas ou até a cura 
clínica;
ou
sulfametoxazol/trimetoprim (800 mg e 160mg), VO, 12/12 horas por, no mínimo, 
três semanas, ou até a cura clínica
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Figura 25 - Fluxograma para corrimento vaginal e cervicite, sem 
microscopia

Fonte: BRASIL, 2005, p. 55.  Teste do cotonete do conteúdo cervical: colher swab endocervical com 
cotonete e observar se é mucopurulento, quando contraposto em papel branco. Teste de pH vaginal: 
colocar, por um minuto, a fita de papel indicador na parede vaginal lateral (evitar tocar o colo). Teste de 
hidróxido de potássio (KOH) ou teste de Whiff ou teste das aminas ou do “cheiro”: em lâmina com uma 
gota de conteúdo vaginal, pingar uma gota de KOH a 10%, considerando o resultado positivo se o cheiro 
for de peixe podre.

Paciente com queixa de 
corrimento vaginal

Não

Não

ph vaginal teste de KOH 
a 10%

Sim

Sim

Tratar gonorréia 
e clamídia

ph > 4.5 e /
ou KOH (+)

Tratar 
candidíase

Causa 
fisiológica

Tratar vaginose 
bacteriana e 
tricomoniase

Aconselhar, oferecer anti-HIV, VDRL, 
hepatites B e C se disponível, vacinar 

contra hepatite B, enfatizar a adesão ao 
tratamento, notificar, convocar e tratar 

parceiros e agendar retorno

Aspectos do 
corrimento: 
grumoso ou 

eritema vulvar

ph < 4.5 e /
ou KOH (-)

Anamnese e avaliação de 
risco + exame ginecológico

Critérios de risco positivo e/
ou sinais de cervicite com 

mucopus/teste do cotonete/
friabilidade/sangramento 

do colo

Parceiro com sintoma

Paciente com múltiplos 
parceiros sem proteção

Paciente pensa ter sido 
exposta a uma DST

Paciente proveniente de 
região de alta prevalência de 

gonococo e clamídia
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Figura 26 - Fluxograma para corrimento vaginal e cervicite com 
microscopia

Quadro 22 - Recomendações para tratamento da cervicite

Fonte: BRASIL, 2005, p. 56. Clue cells: células do epitélio vaginal, cuja superfície aparece pontilhada 
devido à presença de bactérias.

AGENTE

Clamídia

Gonococo

Azitromicina, 1 g, 
VO, dose única; ou
Doxicilina, 100 
mg, VO, de 12/12 
horas, durante 7 
dias

Ciprofloxacina, 
500 mg, VO, dose 
única; ou
Ceftriaxona, 
250mg, IM, dose 
única;

Eritromicina 
(estearato), 500 mg, 
VO, de 6/6 horas, 
durante sete dias; ou
Tetraciclina, 500mg 
oral, 4x/dia, sete 
dias; ou
Ofloxacina 400mg 
oral, 2x/dia, sete 
dias

Cefixima, 400 mg, 
VO, dose única; ou
Ofloxacina, 400 mg, 
VO, dose única; ou
Espectinomicina, 2g, 
IM dose única

Em menores de 18 
anos e gestantes, 
contraindicar ofloxacina. 
Indicar azitromicina, 
eritromicina ou 
Amoxacilina (500 mg, 
VO de 8/8 horas, por ser 
dias)

Em menores de 18 
anos e gestantes, está 
contraindicado o uso 
de ciprofloxacina, 
ofloxacina

1ª OPÇÃO 2ª OPÇÃO OUTRAS SITUAÇÕES

Fonte: BRASIL, 2005, p. 57.

Paciente com queixa de corrimento vaginal

Anamnese e avaliação de risco + exame 
ginecológico

Critérios de risco positivo e/ou sinais de 
cervicite com mucopus/teste do cotonete/

friabilidade/sangramento do colo

Não

Coleta de material para microscopia

Presença 
de hifas 

Tratar 
candidíase 

Presença 
de clue 

cels

Tratar 
vaginose

Presença 
de 

tricomonas

Tratar 
gonorréia e 

clamídia

Tratar 
tricomoníase

Sim

Parceiro com sintoma

Paciente com múltiplos 
parceiros sem proteção

Paciente pensa ter sido 
exposta a uma DST

Paciente proveniente de 
região de alta prevalência de 

gonococo e clamídia

Aconselhar, oferecer anti-HIV, VDRL, hepatites B e C se disponível, vacinar contra 
hepatite B, enfatizar a adesão ao tratamento, notificar, convocar e tratar parceiros e 

agendar retorno
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Quadro 23 - Recomendações para tratamento do corrimento 
vaginal

Fonte: BRASIL, 2005, p. 58.

DIAGNÓSTICO

Tricomoníase

Vaginose 
bacteriana

Candidíase

Metronidazol, 2g, 
VO, dose única; ou
Metronidazol, 
400-500mg, VO, 
12/12hs, 7 dias

Metronidazol, 400-
500mg 12/12h, 
VO, 7 dias; ou 
Ceftriaxona, 
250mg, IM, dose 
única

Miconazol, creme 
a 2%, via vaginal, 
uma aplicação à 
noite ao deitar-se, 
por sete dias; ou 
clotrimazol, creme 
vaginal a 1%, 
uma aplicação via 
vaginal, à noite ao 
deitar-se, durante 
6 a 12 dias; ou
Clotrimazol, óvulos 
de 100 mg, uma 
aplicação via 
vaginal, à noite ao 
deitar-se, por sete 
dias; ou
Tioconazol, creme 
a 6,5%, ou óvulos 
de 300mg, uma 
aplicação única, via 
vaginal ao deitar-
se; ou
Nistatina 100.000 
UI, uma aplicação, 
via vaginal, à noite 
ao deitar-se, por 
14 dias

Secnidazol, 2g, VO, 
dose única; ou
Tinidazol, 2g VO 
dose única

Metronidazol, 2 
g VO dose única; ou
Metronidazol, 
gel 0,75%, uma 
aplicação vaginal 
(5 g), duas vezes 
ao dia, por cinco 
dias; ou
Clindamicina, 300 
mg, VO, de 12/12 
horas, por sete 
dias; ou
Clindamicina, 
creme 2%, uma 
aplicação à noite, 
por sete dias

Fluconazol, 150 
mg, VO em dose 
única; ou
Itraconazol, 
200mg, VO,
12/12 h, por um 
dia; ou 
Cetoconazol, 
400mg, VO, ao dia, 
por 5 dias

1ª OPÇÃO 2ª OPÇÃO OUTRAS OPÇÕES 
(GESTANTES 
APÓS O 1º 
TRIMESTRE E 
DURANTE A 
AMAMENTAÇÃO)

Metronidazol, 
2 g, VO dose 
única; ou
Metronidazol, 
400mg, VO, 
12/12h, por 
7 dias; ou 
metronidazol, 
250 mg, VO, 
três vezes, ao 
dia por sete 
dias

Metronidazol, 
250 mg, VO, 
três vezes ao 
dia, durante 
sete dias; ou
Metronidazol, 
400mg, VO, 
12/12h, 7 dias; 
ou
Clindamicina, 
300, mg, VO, de 
12/12h, horas, 
por sete dias

Miconazol, 
creme a 2%, 
via vaginal, 
uma aplicação 
à noite ao se 
deitar, por sete 
dias; ou 
Clotrimazol, 
creme vaginal 
a 1%, uma 
aplicação via 
vaginal, à noite 
ao se deitar, 
durante 6 a 12 
dias; ou
Clotrimazol, 
óvulos de 
100 mg, uma 
aplicação via 
vaginal, à noite 
ao se deitar, por 
sete dias; ou
Nistatina, 
100.000 UI, 
uma aplicação, 
via vaginal, 
à noite ao se 
deitar, por 14 
dias



148

Fonte: BRASIL, 2005, p. 64. DIP: Doença inflamatória pélvica

Figura 27 - Fluxograma para desconforto e dor pélvica

Quadro 24 - Recomendações para tratamento da doença 
inflamatória pélvica (DIP)

ESQUEMA 1

Ceftriaxona, 250 
mg, IM, dose 
única

Doxiciclina, 
100 mg, VO, de 
12/12 horas, 
por 14 dias

Metronidazol, 
500 mg, VO, de 
12/12 horas, 
por 14 dias

+ +

Paciente com queixa de desconforto ou dor  pélvica

Anamnese e exame clínico-ginecológico

Sangramento vaginal ou atraso menstrual ou parto/aborto recente?

Quadro abdominal grave: defesa muscular ou dor à descompressão 
ou febre > 37,5 °C?

Suspeita de DIP: dor à mobilização do colo e dor 
ao toque vaginal?

Iniciar tratamento para DIP. Agendar retorno para 
avaliação após 3 dias ou antes se necessário

Sim

Sim

Encaminhar 
para serviço 
de referência 

hospitalar

Manter 
conduta. 
Enfatizar 

adesão ao 
tratamento

Sim

Não

Não

Não

Após a alta: encaminhar para 
seguimento ambulatorial

Houve 
melhora ? Sim

Não

Investigar 
outras 
causas

Aconselhar, oferecer anti-HIV, VDRL, hepatites 
B e C se disponível, vacinar contra hepatite 

B, enfatizar a adesão ao tratamento, notificar, 
convocar e tratar parceiros e agendar retorno

ESQUEMA 2

Ofloxacina, 
400 mg, VO, de 
12/12 horas por 
14 dias

ciprofloxacina 
500 mg, 12/12 
horas por 14 
dias

+

Fonte: BRASIL, 2005, p. 65
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PARTE 8. Prevenção do HIV e de outras doenças sexualmente 
transmissíveis (DSTs)

As atividades de prevenção, visando à ampliação do acesso da 
população à informação qualificada e aos insumos de prevenção, 
devem ser realizadas por todos os profissionais da Equipe de Saúde de 
Família e envolver ações intersetoriais. A ação conjunta com escolas, 
empresas, associação de bairro e projetos de outras Secretarias é 
fundamental para engajar toda a comunidade e não apenas as pessoas 
que frequentam a Unidade Básica de Saúde (UBS).

No campo da prevenção do HIV e outras DSTs, a discussão de temas 
como cidadania, relação de gênero, sexualidade, uso de drogas, etnia 
e direitos humanos favorecem a construção de valores e atitudes 
saudáveis, promovendo o desenvolvimento da autonomia e do senso 
de responsabilidade individual e coletivo. Sabendo que não é possível 
transformar comportamentos e práticas em curto espaço de tempo, 
é fundamental estabelecer um processo de educação permanente 
que ajude as pessoas a se reconhecerem como responsáveis por 
sua saúde.

As ações devem estar inseridas dentro de um contexto histórico, 
político e sociocultural e que a metodologia utilizada seja participativa.

A  condução  do  processo  deve  garantir  a  privacidade  dos  
participantes.

Além disso, as UBS devem disponibilizar insumos de prevenção, em 
especial os preservativos masculinos.

Os profissionais de saúde devem estar preparados para o acolhimento 
e atendimento de profissionais do sexo, usuários de drogas, homens 
que fazem sexo com homens e moradores de rua, trabalhando as 
questões de preconceito e estigma a fim de propiciar a inclusão 
dessas populações ao serviço.

A prevenção de DST/Aids em um município ou área de abrangência 
deve ser feita de forma planejada e sistematizada. Deve-se buscar 
a coalizão social e o trabalho de agentes oriundos dos diversos 
grupos sociais, ou seja, buscar parcerias entre o setor público e 
os diversos setores sociais (organizações  da  sociedade  civil,  
universidades,  movimentos  sociais,  projetos  sociais,  empresas, 
igrejas e lideranças comunitárias).
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Cada grupo social (jovens, mulheres, idosos, funcionários de 
empresas, membros de diversas igrejas) tem suas peculiaridades 
e, por isso, uma forma de trabalho de prevenção eficaz é aquele 
realizado pelos pares, em que determinada comunidade ou grupo 
de indivíduos é trabalhada por alguns de seus membros, que se 
tornam multiplicadores de prevenção, garantindo uma linguagem 
acessível e empatia.

Os programas de prevenção não devem apenas buscar diminuir 
a incidência dos casos de DSTs/Aids, mas também reduzir o 
preconceito sexual de uma maneira geral, o estigma em relação ao 
portador do vírus HIV, buscando reinseri-lo socialmente.

Devem também minimizar as consequências adversas do uso de 
drogas, por meio da política de redução de danos, que respeita a 
liberdade de escolha de cada um.

Na Unidade Básica de Saúde, os assuntos podem ser trabalhados 
em vários espaços como atendimento individual, atividades 
coletivas, sala de espera e durante as visitas domiciliares.

O  preservativo  deve  ser distribuído  acompanhado de  material  
educativo,  contendo  informações sobre seu uso correto e formas 
de transmissão das DSTs/aids. É importante que a população 
tenha fácil acesso a esse insumo. A disponibilização deve ser ágil e 
respeitar a privacidade do paciente.

No momento da entrega do preservativo, o profissional de saúde 
responsável deve convidar o/a paciente a integrar as atividades 
que discutam sexualidade, realizadas na própria Unidade Básica de 
Saúde ou por outras instituições parceiras existentes na área de 
abrangência.

Ressalta-se que não se deve condicionar o acesso ao preservativo 
à participação obrigatória em grupos de qualquer natureza e nem à 
necessidade de receita médica.

Além disso, a disponibilização deve ocorrer mesmo ao paciente que 
já utilize algum outro método contraceptivo, tendo em vista que o 
preservativo é a única maneira eficaz de prevenir a transmissão de 
doenças durante o ato sexual.
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PARTE 8. Doenças sexualmente transmissíveis e pacientes com 
HIV: atribuições dos profissionais na prevenção e atenção

As atribuições dos profissionais da Atenção Básica à Saúde à Saúde 
(ABS) algumas podem ser realizadas por todos os componentes 
da Equipe de Saúde da Família e outras especificamente para cada 
componente (BRASIL, 2006d).

a) Toda a Equipe

• Acolher as pessoas que chegam à Unidade Básica de Saúde 
(UBS) para obter informações relacionadas à sexualidade e 
insumos de prevenção

• Garantir privacidade no atendimento e manter o sigilo.

• Estar atento a situações que possam evidenciar risco 
aumentado para DST como uso de drogas ilícitas, múltiplos 
parceiros e violência sexual.

• Informar os pacientes sobre os serviços e as ações existentes 
na UBS e na área de abrangência relacionados à discussão de 
assuntos sobre sexualidade e prevenção de DST/Aids.

b) Agente Comunitário de Saúde

• Orientar a população da área de abrangência sobre sexo seguro 
e sobre a disponibilização de preservativos pela unidade básica 
de saúde.

• Contribuir para redução do preconceito relacionado a questões 
sexuais ou ao diagnóstico da infecção pelo HIV na comunidade.

• Sensibilizar e motivar as pessoas para a realização do teste 
anti-HIV.

• Identificar as pessoas que necessitam de maiores informações 
sobre prevenção asDST/Aids e informar à equipe.

• Identificar situações de vulnerabilidade às DST/Aids orientando-
as e informando à equipe.

• Estimular a participação da população da área de abrangência 
nas atividades existentes na UBS e na área de abrangência 
relacionados à sexualidade e prevenção de DST/Aids.
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• Participar da articulação dos diversos parceiros em prevenção 
de DST/Aids na área de abrangência da UBS.

• Orientar a população a buscar atendimento médico no caso de 
apresentarem sinais ou sintomas relacionados à DST/Aids.

• Auxiliar na identificação da rede social e definição de parceiros 
para trabalharem prevenção de DST/Aids na área de abrangência.

c) Auxiliar/Técnico de enfermagem

• Orientar a população da área de abrangência sobre sexo seguro 
e sobre a disponibilização de preservativos pela unidade básica 
de saúde.

• Encaminhar para atendimento pacientes com sinais/sintomas 
sugestivos de DST/Aids.

• Participar da articulação dos diversos parceiros em prevenção 
de DST/Aids na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde 
(UBS).

• Estimular a participação da população da área de abrangência 
nas atividades sobre sexualidade e prevenção de DST/Aids 
existentes na UBS e na área de abrangência.

• Distribuir material educativo e preservativos.

d) Enfermeiro

• Planejar, coordenar e conduzir atividades educativas em 
sexualidade e prevenção de DST/Aids na unidade de saúde.

• Participar da articulação dos diversos parceiros em prevenção 
de DST/Aids na área de abrangência da UBS.

• Fazer os encaminhamentos necessários para redução das 
vulnerabilidades identificadas.

• Estimular testagem anti-HIV e realizar aconselhamento pré e 
pós-teste.
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• Encaminhar para atendimento médico, priorizando o 
atendimento, pacientes com sinais/sintomas sugestivos de DST/
Aids.

• Planejar, coordenar e avaliar as atividades de prevenção de 
DST/Aids desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS).

e) Médico Generalista / Médico de Família e Comunidade

• Participar de atividades educativas em sexualidade e prevenção 
de DST/Aids na Unidade

Básica de Saúde (UBS) de acordo com as metodologias sugeridas 
neste protocolo.

• Participar da articulação dos diversos parceiros em prevenção 
de DST/Aids, na área de abrangência da UBS.

• Fazer os encaminhamentos necessários para redução das 
vulnerabilidades identificadas.

• Estimular a testagem anti-HIV e realizar aconselhamento pré e 
pós-teste.

• Realizar atendimento de pacientes com DST de acordo com a 
abordagem sindrômica.

• Realizar o atendimento inicial e acompanhamento de pacientes 
com HIV/Aids em conjunto com a equipe do Serviço Ambulatorial 
Especializado (SAE).

f) Profissionais envolvidos com a saúde bucal

É necessário enfatizar o processo de vinculação dos pacientes 
portadores do HIV à equipe de saúde bucal da UBS, que deverá 
incluir o paciente portador do HIV nas ações individuais e coletivas 
que ocorrem na rotina da unidade.
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Caso 8 “Doutora, você quer dizer que eu tenho aids (Conclusão)

Além do teste anti-HIV, foram solicitados para Elias os exames 
para outras DSTs como sífilis, hepatite B e hepatite C. Ambos 
foram vinculados a um serviço de infectologia, no qual iniciaram a 
terapia antirretroviral, mas  continuaram sendo acompanhados pela  
ESF.  O  filho  de  Fabiana, Lucas, nasceu sem  intercorrências, 
recebeu tratamento profilático e não foi infectado pelo vírus. Como 
medida de prevenção da transmissão vertical do HIV, Fabiana não 
amamentou seu bebê, mas recebeu, no serviço de referência, 
latas de fórmula láctea infantil para a alimentação de Lucas.
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Seção5
Manejo clínico das hepatites virais 
na Atenção Básica à Saúde
As hepatites são doenças de origem virótica e que acometem 
o fígado. É também um problema relevante  de  saúde  pública  
porque  tem  formas  diferentes  de  transmissão  que  precisam  ser 
trabalhadas a prevenção e o tratamento dos pacientes acometidos 
com vistas a reduzir a incidência das mesmas na comunidade.

Ao término desta seção, espera-se que você seja capaz de:

• Descrever a abordagem inicial do paciente com hepatite viral 
na Atenção Básica à Saúde, com ênfase nas hepatites A, B e C.

• Identificar e interpretar exames necessários para o diagnóstico 
das hepatites virais.

• Descrever o tratamento e acompanhamento clínico-laboratorial 
das hepatites virais, com ênfase nos quadros agudos.
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Caso “Enjoada e com os olhos amarelos…”

Jaqueline, 18 anos, era moradora de uma área mais carente da 
comunidade de Vila Formosa sem saneamento básico e vinha 
apresentando há três dias um quadro de febre baixa, mal-estar, 
hiporexia. No dia do atendimento realizado pela Dra. Renata, 
Jaqueline tinha notado que seus olhos estavam amarelados e sua 
urina mais escura. Jaqueline negava viagem recente para fora do 
município e não tinha conhecimento de quadro clínico semelhante 
entre seus familiares ou vizinhos. Tinha um namorado de 24 anos, 
com o qual vinha tendo relação sexual desprotegida. Negava 
uso de drogas ilícitas, presença de  tatuagem ou  passado de 
hemotransfusão. Ao exame, Dra. Renata observa que Jaqueline 
estava ictérica (2+/4+), febril (38,0 C) e apresentava discreta 
hepatomegalia com leve desconforto à palpação do hipocôndrio 
direito, sem esplenomegalia. Pensando na hipótese de diagnóstico 
de hepatite aguda, Dra. Renata notifica o caso com suspeita de 
hepatite viral, solicita exames laboratoriais de urgência e orienta 
repouso domiciliar, dieta branda e hidratação oral até o dia seguinte, 
quando então iria reavaliar a paciente.

PARTE 1. Principais vírus causadores de hepatites virais

As hepatites virais são infecções do fígado causadas por vírus e 
constituem importante problema de saúde  pública.  Podem  ser  
causadas  por  agentes  hepatotrópicos,  em  que o  fígado  é o  
principal órgão-alvo  da  replicação  viral  (ex.:  vírus  da  hepatite  A,  
da  hepatite  B)  e  por  agentes  não hepatotrópicos (ex. vírus da 
dengue, febre amarela, citomegalovírus).

o
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A ênfase desta unidade será no manejo do paciente com hepatite 
viral aguda por vírus hepatotrópico, mas serão feitas também 
algumas considerações em relação às formas crônicas dos vírus da 
hepatite B e C.

No Brasil, a maioria dos casos de hepatite aguda sintomática se 
deve aos vírus A (HAV - Hepatitis A virus) e B (HBV – Hepatitis B 
virus). O vírus C (HCV – Hepatitis C virus) costuma apresentar uma 
fase aguda oligo/assintomática, e assim responde por apenas uma 
pequena parte das hepatites agudas sintomáticas.

A grande maioria dos pacientes com hepatite aguda pode ser 
manejada ambulatorialmente. A realização de uma anamnese que 
inclua a avaliação dos fatores de risco e o conhecimento da forma 
de transmissão de cada vírus hepatotrópico poderá auxiliar na 
identificação do agente etiológico causador.

A principal forma de transmissão do vírus da hepatite A (HAV) é a 
via fecal-oral pela ingestão de água e alimentos contaminados. O 
HAV é eliminado em grande quantidade nas fezes duas semanas 
antes e até uma semana depois do início do quadro clínico; o vírus 
também pode ser encontrado no sangue e na saliva, em menores 
concentrações. O HAV pode ser transmitido também pessoa a 
pessoa nos contatos sexuais ou intradomiciliares.

O vírus da hepatite E (HEV – Hepatitis E virus), de prevalência bem 
menor em nosso meio do que o HAV, é transmitido também por via 
fecal-oral.

A transmissão do HBV, por sua vez, ocorre na maioria das vezes 
por exposição de mucosas a fluidos corporais infectados (sangue, 
saliva, sêmen, secreções vaginais), mas pode ocorrer também 
pela via percutânea (acidente ocupacional, transfusão sanguínea, 
compartilhamento de seringas, falhas de biossegurança). A 
transmissão vertical (materno-fetal) e a intrafamiliar, na infância, é 
mais comum em áreas de maior endemicidade.

O vírus da hepatite C (HCV) compartilha das formas de transmissão 
do vírus da hepatite B (HBV), mas o risco de transmissão por via 
sexual é bem menor, devido aos baixos níveis do vírus nas secreções 
genitais. Dessa forma, a maioria dos casos de HCV é adquirido por 
contato com sangue contaminado.
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Os pacientes de maior risco são aqueles que receberam 
hemotransfusão (principalmente antes da testagem rotineira em 
bancos de sangue implantada em 1993), que compartilham seringas 
ou outros equipamentos para uso de drogas ilícitas, tatuagem 
e piercing com instrumentos contaminados e manipulação de 
material perfurocortante contaminado com material biológico. A 
transmissão do HCV na gestação ou parto pode ocorrer, mas o risco 
é menor do que a transmissão do HBV.

As formas de transmissão do vírus da hepatite D (HDV – Hepatitis D 
virus) são as mesmas do VHB, ambas com transmissão através de 
sangue contaminado ou contato sexual com parceiro infectado. A 
infecção pelo HDV é rara na Região Sudeste, sendo mais frequente 
na Região Amazônica.

Caso “Enjoada e com os olhos amarelos…” (continuação)

Diante do caso de Jaqueline, Dra. Renata identificou dois fatores 
de risco relevantes: moradia em região com más  condições 
de  saneamento básico, que  aumentaria o  risco  de  aquisição 
de  infecções de  transmissão fecal-oral (hepatite A e, com uma 
menor probabilidade por sua menor prevalência, de hepatite 
E), e relação sexual desprotegida, que aumentaria o risco 
de transmissão principalmente de hepatite B, e, em menor 
intensidade, do vírus da hepatite C. A suspeição de hepatite D 
seria relevante apenas se Jaqueline fosse residente na região 
Amazônica ou tivesse história de viagem recente para essa região, 
ou ainda se tivesse relato de contato sexual com seus residentes.

PARTE 2. Manifestações clínicas

O período de incubação do vírus da hepatite A (HVA) é mais curto 
que o das hepatites B e C, variando de duas a seis semanas. Os 
quadros clínicos agudos das hepatites virais são muito diversificados, 
variando desde formas subclínicas ou oligossintomáticas (mais 
frequentemente) até formas fulminantes (raramente). A maioria dos 
casos cursa com predominância de fadiga, anorexia, náuseas, mal-
estar geral e adinamia. Nos pacientes sintomáticos, podem estar 
presentes icterícia, colúria e hipocolia fecal.

A idade do paciente interfere na apresentação clínica da doença. 
Em caso de adultos, a forma ictérica ocorre em 70-80% dos casos, 
ao contrário de crianças, nas quais as formas ictéricas ocorrem em 
menos de 10% dos casos.
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Na fase aguda, cerca de 20% dos pacientes sintomáticos com 
hepatite A aguda necessitam de hospitalização. Pode ocorrer um 
quadro de hepatite fulminante em 0,1% dos casos. A letalidade por 
hepatite A aguda é baixa (0,3%), sendo porém mais alta (1,8%) em 
pessoas maiores de 49 anos.

As  infecções  pelo  HAV  e  pelo  vírus  da  hepatite  E  (HEV)  não  
se  tornam  crônicas  e  apresentam evolução geralmente benigna.

A fase ictérica ocorre em apenas cerca de 30% dos indivíduos, 
iniciando de cinco a dez dias após a fase prodrômica e frequentemente 
associada a colúria.

A infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) pode tornar-se crônica e 
suas principais complicações são a cirrose  hepática  e  o  carcinoma  
hepatocelular.  As  taxas  de  cronificação  variam  com  a  idade  do 
indivíduo no momento da infecção, sendo de cerca de 5-10% para 
adultos e 90% nos neonatos.

O período de incubação do vírus da hepatite C (HCV) é semelhante 
ao do HBV e os sintomas da fase aguda são geralmente leves ou 
ausentes; quando acontecem, podem incluir fadiga, anorexia e 
náuseas, com a icterícia ocorrendo em menos de 20% dos pacientes. 
Os sintomas da infecção crônica em sua fase inicial também são 
leves, e pode haver fadiga, mal-estar, mialgia, hiporexia, náuseas. 
Pacientes com doença mais avançada, já com cirrose hepática, vão 
apresentar sintomas relacionados à insuficiência hepática. Como 
os sintomas são leves e inespecíficos, a infecção pelo HCV muitas 
vezes   é   diagnosticada   acidentalmente   durante   exames   de   
sangue   de   rotina   (elevação   de transaminases e/ou plaquetopenia) 
ou nos exames de triagem para doação de sangue.

A  infecção  pelo  HCV  é  menos  frequente  do  que  a  do  tipo  B,  
mas  apresenta  elevada  taxa  de cronificação (cerca de 70% dos 
casos). Assim como a hepatite B, os casos de hepatite C crônica 
podem evoluir para cirrose hepática e carcinoma hepatocelular. Até 
20% dos pacientes com doença crônica progridem para a cirrose, 
20 a 25 anos após a infecção inicial. Cerca de 10% a 20% dos 
pacientes com cirrose podem evoluir para o câncer de fígado em 
um período médio de dez anos.

A hepatite D, que requer o HBV para sua replicação, também pode 
tornar-se crônica e agravar a evolução clínica do paciente com 
hepatite B.
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Caso 9: “Enjoada e com os olhos amarelos…” (continuação)

Jaqueline retorna no dia seguinte, sentindo-se um pouco melhor, 
mas ainda prostrada, nauseosa e com hiporexia.  Mantinha  a  
icterícia.  Trazia  os  seguintes  resultados  de  exames  realizados  
em  laboratório  de urgência Dra. Renata avalia os exames que 
confirmam a hipótese de hepatite aguda. A hipótese etiológica 
de hepatite viral era a mais provável, mas era preciso definir qual 
vírus estaria causando esse quadro clínico.

• Hb: 15,3 g/dL (Valor de referência (VR):12,0-18,0 g/dL)

• VCM: 87 fL (VR: 80-100 fL)

• HCM: 28 pg (Valor de referência (VR): 26-34 pg)

• Leucócitos totais: 5.400/μL (VR: leucócitos totais: 4.000-
11.000/  μL)

• Segmentados: 75% (VR: 45-75%)

• Linfócitos: 20% (VR: 22-40%)

• Monócitos: 3% (VR: 3-10%)

• Eosinófilos: 2% (VR: 1-5%)

• Basófilos: 1% (VR: 0-3%)

• Plaquetas: 200.000/μL (VR: 150.000-450.000/μL);

• Aspartato-aminotransferase (AST): 550 U/L (VR: 15-40 U/L);

• Alanina-aminotransferase (ALT):1.300 U/L (VR: 5-35 U/L);

• Atividade de protrombina: 60%; (VR: 70-80);

• γGT: 65 U/L (VR: 10-49);

• Bilirrubina total: 4,1mg/dL (VR: 0,20 a 1,00 mg/dL)

• Bilirrubina direta: 2,8mg/dL (VR: 0-0,20 mg/dL)

• Bilirrubina indireta: 1,3mg/dL (VR: 0,20-0,80 mg/dL)
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PARTE 3. Diagnóstico laboratorial

Além da história e do exame físico, o diagnóstico das hepatites 
virais envolve exames laboratoriais específicos e inespecíficos. Os 
exames inespecíficos vão detectar lesões hepatocelulares e permite 
avaliar a função hepática, ajudando a avaliar o prognóstico. Já os 
exames específicos serão úteis para definir o agente etiológico.

Exames laboratoriais inespecíficos

• As aminotransferases (alanina-aminotransferase (ALT ou TGP) 
e aspartato-aminotransferase (AST ou TGO) estão elevadas, 
geralmente se encontrando acima de 500 U/L.

• A bilirrubina total pode elevar-se, alcançando níveis entre 5 e 
20 mg/dL.

• A fosfatase alcalina geralmente está aumentada.

• A atividade de protrombina/RNI avalia a função hepática e é um 
bom marcador prognóstico na fase aguda.

Exames laboratoriais específicos

O diagnóstico etiológico das hepatites virais é realizado 
principalmente por marcadores sorológicos, pois não existem 
manifestações clínicas ou padrões de evolução patognomônicos 
dos diferentes tipos virais.

A rotina para diagnóstico de hepatites virais agudas deve ser a 
seguinte:

• Devido à sua maior prevalência nos quadros de hepatite aguda, 
o marcador específico para hepatite A aguda (Anti-HAV-IgM) 
deverá ser solicitado inicialmente em todos os casos.

• Em caso de fatores de risco para hepatite B, devem-se solicitar 
os seguintes marcadores sorológicos: HBsAg (antígeno de 
superfície do vírus da hepatite B) e Anti-HBc IgM (anticorpos tipo 
IgM contra o antígeno core do vírus da hepatite B). Em caso de 
fatores de risco para hepatite C, a sorologia para hepatite C (anti-
HCV) também deve ser solicitada.
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Interpretação dos resultados sorológicos da infecção pelo vírus 
da hepatite A

• Anti-HAV IgM positivo: infecção recente ou subaguda 
pelo HAV. Diante de um paciente com manifestações clínico-
laboratoriais sugestivos de hepatite aguda, esse resultado 
permite-nos afirmar que o vírus da hepatite A é o possível 
responsável pelo quadro do paciente.

• Anti-HAV IgM negativo: ausência de infecção recente ou 
subaguda. Pode-se concluir que o HAV não é o responsável pelo 
quadro de hepatite aguda do paciente. 

Não é necessária a realização do anti-HAV IgG para investigação 
de casos de hepatite aguda. Esse exame avalia exposiçã o ao virus 
da hepatite A no passado. Como a hepatite A nã o se cronifica, a 
positividade do exame anti-HAV IgG significa que o paciente está 
imune ao virus.

Esse exame deve ser solicitado apenas quando for necessá ria 
a indicaçã o de vacinaçã o contra hepatite A, por exemplo, em 
portadores de hepatopatia crônica.

Interpretação dos resultados sorológicos da infecção pelo vírus 
da hepatite B

• HBsAg: O antígeno de superfície do vírus da hepatite B (HBsAg) 
é o primeiro marcador a aparecer na infecção aguda pelo HBV, 
podendo até preceder as manifestações clínicas. Está presente 
também nos portadores crônicos do HBV. A persistência da 
positividade do HBsAg por mais de seis meses caracteriza a 
forma crônica da infecção pelo HBV.

• Anti-HBc IgM: anticorpos tipo IgM contra o antígeno core do 
vírus da hepatite B (anti-HBc IgM) aparecem no início da hepatite 
clínica e é um marcador de infecção aguda ou subaguda. A única 
indicação de solicitação do anti-HBC IgM é na investigação 
de casos de hepatite aguda.

• Anti-HBc total: anticorpos tipo IgG contra o antígeno core do 
vírus da hepatite B pode permanecer positivo para o resto da 
vida, indicando exposição prévia ao vírus. A positividade desse 
marcador isoladamente não indica infecção crônica, pois 
esse exame pode permanecer positivo mesmo em pacientes 
que evoluem para cura. Esse exame não é necessário na 
avaliação de casos suspeitos de hepatite aguda.
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• HBeAg: o antígeno “e” do vírus da hepatite B é detectado logo 
após o aparecimento do HBsAg e sua presença indica replicação 
viral ativa. Sua positividade se verifica entre a 8ª e a 12ª semanas 
após a infecção. A avaliação desse marcador é mais importante 
nas formas crônicas de hepatite B, para auxiliar na definição da 
necessidade de tratamento específico.

• Anti-HBs: o anticorpo superficial do vírus da hepatite B pode 
aparecer tardiamente na fase convalescente e sua presença em 
altos títulos indica imunidade. Também é marcador de resposta  
resposta imune à vacinação. Esse exame é um importante 
marcador de resolução da infecção pelo HBV, conferindo 
proteção. Após vacinação contra hepatite B, o anti-HBs é o 
único marcador que se torna positivo, refletindo a proteção 
vacinal.

As interpretações corretas das diversas combinações de marcadores 
do HBV estão apresentadas no Quadro 25.

Quadro 25 - Interpretação dos marcadores sorológicos para 
infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Fonte: Elaborada pelo autor, 2014. Pos.: positivo; Neg.: negativo. (*) Pode haver alta replicação viral 
em casos de HBV com mutação pré-core. Observação importante: Na maioria das situações acima 
descritas, não há a necessidade de solicitar todos os marcadores listados no Quadro 25. Os exames 
a serem solicitados em cada situação variam e o médico deve seguir as orientações do fluxo contido 
em  PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 2006 disponível em: <http://www.pbh.gov.br/smsa/biblioteca/
protocolos/hepatite.pdf>
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Interpretação dos resultados sorológicos da infecção pelo vírus 
da hepatite C (HCV)

•Anti-HCV: não permite diferenciar infecção atual ou pregressa. 
Pacientes com esse exame positivo devem ser encaminhados para 
serviço de referência em hepatites para realização de pesquisa do 
RNA-HCV por meio de exame de biologia molecular (PCR quantitativo 
- Polymerase chain reaction (Reação em cadeia da polimerase)) para 
definição da persistência da infecção.

PARTE 4. Avaliação da cronificação da infecção nas hepatites virais

• A infecção crônica pelo vírus da hepatite B (HBV) é definida 
pela presença persistente, por mais de seis meses, do antígeno 
de superfície viral (HBsAg).

• A infecção crônica pelo vírus da hepatite C (HCV) é definida 
pela detecção do RNA do HCV através de técnicas de biologia 
molecular, seis meses após o diagnóstico da infecção (este 
exame só é realizado em Serviços de Referência).

• Pacientes com hepatite B crônica ou com sorologia positiva 
para HCV (anti-HCV) devem ser encaminhados para avaliação em 
Serviço de Referência em hepatites.

• Nos casos de hepatite viral crônica, a biópsia hepática estará 
indicada em algumas situações e permitirá avaliação da atividade 
inflamatória e estadiamento da doença.

• Os exames bioquímicos de perfil hepático (transaminases, 
bilirrubina, fosfatase alcalina)podem estar normais ou pouco 
alterados nas infecções crônicas.

PARTE 5. Tratamento das hepatites virais

De modo geral, o indivíduo com hepatite viral aguda, 
independentemente do agente etiológico, deve ser acompanhado 
ambulatorialmente, na Unidade Básica de Saúde.

O tratamento consiste em manter repouso domiciliar relativo, até que 
a sensação de bem-estar retorne e os níveis das aminotransferases 
(transaminases) se normalizem. Em média, esse período dura 
quatro semanas.
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Medicamentos que sejam metabolizados pelo fígado devem ser 
usados com precaução. Deve ser recomendada a suspensão da 
ingestão de bebidas alcoólicas por seis meses, no mínimo. Não 
há nenhuma outra restrição alimentar no período de doença e, 
de forma prática, deve ser recomendado que o próprio paciente 
defina sua dieta de acordo com seu apetite e aceitação alimentar.  A 
hospitalização pode ser necessária para pacientes desidratados por 
causa de vômitos ou com indícios de falência hepática.

Pelo fato de a infecção pelo HAV ser autolimitada, o tratamento 
deve ser apenas de suporte.

Os pacientes com hepatite causada pelo HBV poderão evoluir para 
estado crônico e deverão ser acompanhados com pesquisa de 
marcadores sorológicos (HBsAg e Anti-HBs) por período mínimo 
de seis meses. Aqueles com persistência do HBsAg além de seis 
meses deverão ser encaminhados para serviços de referência.

Os pacientes com hepatite  C, independentemente da forma 
clínica (aguda ou crônica), também devem ser referenciados para 
acompanhamento, pois alguns casos podem requerer tratamento 
mais precoce.

PARTE 6. Investigação de contatos e medidas de prevenção

Deve-se  solicitar sorologia dos  contatos de  pacientes  com  
hepatites  B e  C. São  definidos  como contatos de portadores de 
hepatite B e/ou C:

• Os seus parceiros sexuais;

• Aqueles que compartilham seringas e agulhas (usuário de 
drogas endovenosas);

• Pessoas que vivem no mesmo domicílio (no caso da hepatite 
B);

• Filhos de mãe portadora de hepatite B ou C.
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Contatos de portador de hepatite B

Na avaliação de um contato de portador de hepatite B, deve-se 
solicitar HBsAg, Anti-HBs e anti-HBc total. Os contatos susceptíveis 
devem receber a vacinação contra a hepatite B. (Vide interpretação no 
Quadro 25 - Interpretação dos marcadores sorológicos para  infecção 
pelo vírus da hepatite B (VHB). Medidas de prevenção que incluem o 
uso de preservativo nas relações sexuais e o não compartilhamento 
de instrumentos perfurocortantes potencialmente contaminados 
devem ser adotadas até que o contato receba as três doses da 
vacina, e sua proteção seja documentada por meio da positividade 
do anti-HBs (marcador de proteção).

Contatos de portador de hepatite C

Na avaliação de um contato com hepatite C, deve ser solicitado 
o anti-HCV. Como não existe vacina contra hepatite C, os 
contatos de portadores de hepatite C devem utilizar medidas de 
prevenção, que incluem principalmente o não compartilhamento 
de instrumentos perfurocortantes potencialmente contaminados 
com sangue. Apesar de o risco de transmissão sexual ser baixo, 
o uso de preservativo nas  relações  sexuais  deve  ser  avaliado  
individualmente,  sendo  particularmente  indicado  entre homens 
que fazem sexo com homens e na presença da infecção pelo HIV.

Contatos de portador de hepatite A

Contatos intradomiciliares de pacientes com hepatite A devem 
ser acompanhados, mas a realização de  exames  nos  contatos  
(anti-HAV  IgM)  só  se  justifica  diante  do  aparecimento  de  
sintomas.  A profilaxia pós-exposição com uso de imunobiológicos 
está indicado apenas em situações de surtos ou contactantes com 
indicação para uso da vacina contra a hepatite A. (Vide: item 11.6 na 
p. 100 do Manual dos centros de referência para imunobiológicos 
especiais (BRASIL, 2006a).

Como a hepatite A apresenta transmissão fecal-oral, a melhor 
estratégia de prevenção da hepatite A inclui a melhoria das 
condições de vida, com adequação do saneamento básico e 
medidas educacionais de higiene.
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Fonte: BRASIL, 2006e. Disponível em: <http://www.saude.es.gov.br/download/ficha_sinan_
Hepatitesvirais.pdf>

Caso “Enjoada e com os olhos amarelos…” (Conclusão)

Uma semana após o início do quadro, Jaqueline já se sentia melhor. 
O apetite havia retornado, sentia-se mais disposta e a icterícia tinha 
diminuído. Os exames sorológicos solicitados na primeira semana 
da infecção mostram os seguintes resultados: anti-HAV IgM: não 
reator, anti-HBc IgM: reator, HBsAg: reator e anti-HBs: não reator. 
Dra. Renata avalia os exames e conclui que Jaqueline apresentava 
uma hepatite B aguda. Na idade de Jaqueline, as chances de 
cronificação eram pequenas, mas precisaria de acompanhamento 
por pelo menos seis meses. E, como a hepatite B é uma doença 
que pode ser transmitida sexualmente, Dra. Renata orienta medidas 
de prevenção. Com o consentimento verbal de Jaqueline, solicita 
exame para outras DSTs, como sífilis e HIV. Dra. Renata reforça a 
importância de Jaqueline conversar com o seu namorado e trazê-
lo à unidade de saúde para realizar a testagem para hepatite B e 
também para outras DST.

PARTE 7. Notificação

As hepatites virais são doenças de notificação compulsória e devem 
ser notificadas em impresso próprio (Figura 28), diante da suspeita 
clínica da doença.

Figura 28 - Ficha de notificação de hepatites virais
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As doenças febris hemorrágicas ainda são comuns em nosso 
meio, necessitando de conhecimentos clínicos apurados para 
fazer o diagnóstico diferencial com precisão. O conhecimento das 
nosologias prevalentes no território é de fundamental importância 
para o diagnóstico precoce desses agravos.

Ao término desta seção, espera-se que você seja capaz de:

• Descrever a abordagem do paciente com síndrome febril 
hemorrágica, com ênfase na malária, leptospirose, dengue e 
febre maculosa.

• Identificar e interpretar exames necessários para o diagnóstico 
da malária, leptospirose, dengue e febre maculosa.

• Descrever o tratamento e acompanhamento clínico-laboratorial 
de pacientes com malária, leptospirose, dengue e febre maculosa.

Seção 6
Doença febril hemorrágica
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Caso “Febre e manchas vermelhas pelo corpo”

Márcia, da vigilância municipal de Curupira, já havia notado o 
aumento das chuvas na região e, com elas, o aumento da circulação 
de doenças como a dengue e leptospirose. Preocupada com a 
preparação das Equipes de Saúde da Família (ESFs) para o manejo 
clínico desses agravos, Márcia já havia conduzido dois treinamentos 
com profissionais das ESFs do município e também da Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA). Durante o treinamento, Márcia solicitou 
que cada Unidade Básica de Saúde (UBS) elaborasse um plano de 
contingência, contemplando as ações preventivas e assistenciais a 
serem desenvolvidas pela ESF. Na semana seguinte ao treinamento, 
a Equipe Verde estava reunida para elaboração desse plano, quando 
foi interrompida pela chegada à Unidade de Saúde de um paciente 
muito prostrado e febril. O enfermeiro Pedro Henrique pediu licença 
aos demais colegas da Equipe e foi realizar o atendimento inicial do 
paciente. Tratava-se do Sr. Antônio, 44 anos, com relato de três dias 
de febre alta, não termometrada, mialgia, astenia e náuseas. Naquele 
mesmo dia, havia surgido em seu corpo manchas avermelhadas, e 
o paciente passou a apresentar dor abdominal forte, sem relato de 
sangramento. Sr. Antônio estava preocupado com a possibilidade 
de tratar-se de malária, pois havia retornado, duas semanas antes 
do início do quadro, de uma viagem à região Norte do país. O Sr. 
Antônio residia na zona rural de Curupira e relatava contato com 
ratos e carrapatos. Sua vacinação estava em dia e negava história 
pregressa de dengue. Diante desse quadro clínico e da situação 
epidemiológica do município, o enfermeiro se preocupou com a 
possibilidade de malária, mas a história epidemiológica de Antônio 
continha fatores de risco para vários outros agravos infecciosos. A 
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PARTE 1. Diagnóstico diferencial

A Atenção Básica à Saúde é uma porta de entrada importante 
de pacientes febris com as mais diversas infecções. Conforme já 
discutido na unidade de abordagem do paciente com síndrome 
gripal, a maior parte desses quadros é causada por vírus e se 
resolvem espontaneamente, mas é preciso atenção com pacientes 
que apresentem sinais de alarme, por exemplo, manifestações 
hemorrágicas.

Esta seção abordará o manejo do paciente com doença febril 
hemorrágica na Atenção Básica à Saúde, contemplando agravos 
relevantes e potencialmente graves como a leptospirose, dengue, 
febre maculosa e malária.

Com base no caso do Sr. Antônio, vamos discutir algumas hipóteses 
diagnósticas que poderiam explicar o quadro febril hemorrágico 
apresentado pelo paciente, abordando os exames diagnósticos e o 
tratamento inicial a ser instituído.

Como as manifestações iniciais do quadro do Sr. Antônio são 
inespecíficas, é muito importante o profissional de saúde estar 
atento ao diagnóstico diferencial entre diversas infecções.

Vídeo 11 - Dengue - Prova do laço 

Vídeo educativo, do Ministério da Saúde. Assista o vídeo: Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=MVpOtbgSUxc>

avaliação inicial de enfermagem, que incluiu a realização da prova 
do laço foi negativa. A pressão arterial encontrava-se estável, mas 
verificou-se a presença de hipotensão postural. Pedro Henrique 
notificou o caso e solicitou a avaliação da médica da equipe, a 
Dra. Renata. A médica examinou o paciente cuidadosamente, 
fez o diagnóstico diferencial com outros quadros febris agudos e 
constatou que as manchas mencionadas pelo paciente em seus 
membros inferiores eram sugestivas de petéquias. Preocupada com 
o quadro do Sr. Antônio, inicia a hidratação parenteral com solução 
de Na Cl 0,9% e faz contato com a Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) para transferir o paciente para um local onde pudessem 
ser feitos exames laboratoriais de urgência que auxiliassem no 
diagnóstico do quadro.



171

Malária, leptospirose, dengue e febre maculosa, por se tratarem 
de doenças potencialmente graves e que requerem tratamento 
precoce, devem ser sempre consideradas na avaliação inicial de um 
paciente com doença febril hemorrágica.

Na anamnese deve-se investigar viagem recente para regiões 
endêmicas para malária e febre maculosa e, no caso desta última, 
perguntar sobre picada de carrapato. Também deve-se avaliar 
contato com ratos ou com água de enchente, na possibilidade de 
leptospirose.

Diante de história epidemiológica compatível, solicitam-se exames 
específicos e, em algumas situações, avalia-se o início de terapia 
empírica.

O quadro inicial de infecções bacterianas, incluindo meningococcemia 
e escarlatina, pode também se assemelhar ao quadro de dengue e o 
exame clínico atento é importante para diferenciação das infecções 
e uso oportuno de antibiótico quando necessário.

PARTE 2. Malária

Vamos avaliar inicialmente a possibilidade de o caso clínico do Sr. 
Antônio ter sido causado por malária, pois se tratava de um caso 
febril que havia retornado de uma região endêmica para a doença. 
Em áreas não endêmicas, os casos ocorrem principalmente entre 
viajantes, e o atraso no diagnóstico é um dos responsáveis pela 
maior letalidade observada.

O método mais utilizado para pesquisa de malária é o da microscopia 
da gota espessa de sangue, colhida  por  punção  digital. O  exame  
cuidadoso  da  lâmina  é  considerado  o  padrão-ouro  para  a 
detecção e identificação dos parasitos da malária.

O exame da gota espessa permite diferenciação das espécies de 
Plasmodium e a estimativa da densidade da parasitemia. A técnica 
demanda cerca de 60 minutos, entre a coleta do sangue e o 
fornecimento do resultado, mas sua eficácia diagnóstica depende 
de pessoal bem treinado e experiente na leitura das lâminas, 
o que pode ser difícil em regiões não endêmicas. Dessa forma, 
nessas regiões, os testes rápidos (TR) imunocromatográficos, 
que detectam antígenos parasitários, têm papel fundamental na 
detecção precoce de casos.
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Os TR estão disponíveis em kits que permitem diagnósticos em 
cerca de 15 a 20 minutos.   A sensibilidade  para  P.  falciparum  
é  muito  boa,  sendo  maior  que  90%,  quando  comparada  à 
microscopia da gota espessa.

Os testes rápidos para malária são de fácil execução e interpretação 
de resultados, dispensam o uso de microscópio e de treinamento 
prolongado de pessoal.

Entre as suas desvantagens, estão as seguintes:

I.Não distinguem P. vivax, P. malariae e P. ovale; 

II.Não medem o nível de parasitemia;

III.Não detectam infecções mistas.

Além disso, os custos dos testes rápidos são mais elevados que 
o da gota espessa e pode apresentar perda de qualidade quando 
armazenado por muitos meses em condições de campo.

No Brasil, as indicações para o uso dos testes rápidos vêm sendo 
definidas pelo Programa Nacional de Prevenção e Controle da 
Malária, (BRASIL, 2003) que prioriza localidades, onde o acesso 
ao diagnóstico microscópico por gota espessa é dificultado por 
distância geográfica ou incapacidade local do serviço de saúde.

Tratamento da malária

Diante da confirmação diagnóstica, o tratamento deve ser 
prontamente instituído. O Guia Prático de Tratamento da Malária no 
Brasil do Ministério da Saúde (BRASIL, 2010b) apresenta, na forma 
de tabelas e quadros, as orientações relacionadas à indicação e 
ao uso dos antimaláricos preconizados no Brasil. O esquema de 
tratamento do paciente com malária levará em consideração os 
seguintes aspectos:

a) Espécie de plasmódio infectante;

b) idade do paciente;

c) história de exposição anterior à infecção; 

d) condições associadas, tais como gravidez; 

e) gravidade da doença 

(vide Quadro 26).
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Para saber mais

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Diretoria Técnica de Gestão. 
Guia para gestão local do controle da malária - diagnóstico e tratamento. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2008a. 19 p. (BRASIL, 2008a). Disponível em:

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_gestao_local_controle_malaria.pdf>

As condições que indicam gravidade da doença e necessidade de 
hospitalização do paciente com malária estão apresentadas no 
Quadro 26.

• Crianças menores de um ano;

• Idosos com mais de 70 anos;

• Todos as gestantes;

• Pacientes imunodeprimidos;

• Pacientes com qualquer um dos sinais de perigo para malária 
grave;

- hiperpirexia (temperatura >41°c);

- vômitos repetidos;

- oligúria;

- dispneia;

- anemia intensa;

- icterícia;

- hemorragias;

- hipotensão arterial

Quadro 26 - Malária: condições que indicam gravidade da 
doença

Fonte: BRASIL, 2010b, p. 17.
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Prevenção da malária

Em  relação  às  ações  de  controle  da  malária  em  áreas  não  
endêmicas  que  apresentem  caso confirmado da doença, a Equipe 
de Saúde da Família deve apoiar a divulgação de informações para 
alertar a comunidade sobre seus sinais e sintomas e deve realizar 
busca ativa de casos adicionais.

Deve-se  monitorar  a  situação  entomológica  da  localidade,  
avaliando  se  existe  a  presença  de mosquitos que possam 
eventualmente transmitir a malária localmente e planejar eventuais 
ações de controle vetorial.

Em áreas endêmicas, além das ações de educação em saúde e 
de controle vetorial com adulticidas de ação residual, o uso de 
mosquiteiros impregnados de longa duração (MILD) com inseticida 
pode reduzir a transmissão intradomiciliar da doença.

Caso “Febre e manchas vermelhas pelo corpo” (continuação)

O Sr. Antônio é encaminhado para avaliação na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) onde teria acesso ao teste rápido para malária e, 
em caso de positividade, também aos medicamentos específicos. 
Logo após a admissão na UPA, o teste rápido para malária foi 
realizado, apresentando resultado negativo. Uma amostra de 
sangue foi enviada para exame de gota espessa em serviço de 
referência, mas o resultado só estaria disponível ao final do dia. Os 
demais exames laboratoriais mostravam  o  seguinte  resultado:  
Hb:  12,7  g/dL,  Ht:42%,  global  de  leucócitos:5.400  cél./μL,  
plaquetas:  115.000  μL, creatinina: 0,9 mg/dL; bilirrubina total: 
1,3 mg/dL, aspartato-aminotransferase (AST): 64 UI/mL, alanina-
aminotransferase (ALT): 56 UI/mL. O resultado do exame de urina 
rotina ainda estava em andamento. Com o resultado de teste rápido 
para malária negativo, o médico plantonista, que admitiu Antônio 
na UPA, passa então a considerar também outras duas hipóteses 
clínicas, dengue e leptospirose, e cogita iniciar tratamento empírico 
com antibióticos para esta última. 
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PARTE 3. Leptospirose

Epidemiologia da leptospirose

No verão, as chuvas aumentam o número de focos do mosquito da 
dengue e também o risco de alagamentos. Dessa forma, na mesma 
época em que a dengue aumenta a sua incidência, aumenta também 
o risco de aparecimento de casos de leptospirose. Além de tratar-
se de uma época chuvosa em Curupira, o Sr. Antônio morava na 
zona rural e relatava contato com ratos.

A  leptospirose  é  causada  por  uma  espiroqueta  do  gênero  
Leptospira,  e  a  infecção  humana geralmente decorre do contato da 
pele não íntegra ou de mucosas com água ou solo úmido contendo 
a bactéria com a mucosa.

Quando se fala em leptospirose, logo vem à mente a figura do rato 
de esgoto (Rattus norvegicus), que é um dos principais reservatórios. 
No caso clínico apresentado, o Sr. Antônio relatou contato com ratos, 
o que constitui um fator de risco para a infecção.

Ressalta-se que outros pequenos mamíferos, bovinos e mesmos 
animais domésticos, como cães e gatos, também podem ser portadores 
crônicos da Leptospira, servindo como fonte de infecção.

Nos animais que atuam como reservatório da doença, a leptospira 
causa infecção renal crônica e contamina o ambiente por meio da 
excreção intermitente ou contínua da bactéria na urina.

Manifestação clínicas da leptospirose

Grande parte das infecções por Leptospira interrogans parece ser 
assintomática e, quando resulta em doença, o espectro clínico é variado, 
indo desde uma doença febril inespecífica até doença multissistêmica 
grave. O período de incubação da leptospira é, em média, de dez dias 
(variando de 5 a 14 dias). Grande proporção de pacientes vai evoluir 
bem, apresentando uma forma benigna da doença.

Na leptospirose, a pessoa apresenta inicialmente um quadro clínico 
semelhante ao da dengue com febre  alta  (380C  a  400C)  de  início 
súbito,  cefaleia,  calafrios,  mialgia,  dor  abdominal,  anorexia  e 
náuseas. Tosse, faringite e conjuntivite também podem ser encontradas. 
A hiperemia ocular e a dor muscular (particularmente na panturrilha 
e lombar) são achados típicos da leptospirose, mas estão presentes 
em pequena minoria dos casos.
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Esses sintomas têm duração de cinco a sete dias e geralmente há 
resolução espontânea da doença. Entretanto, uma pequena proporção 
dos doentes vai evoluir com acometimento renal, hepático e pulmonar 
e diátese hemorrágica.

A forma mais grave da leptospirose é denominada síndrome de 
Weil. O paciente evolui de maneira fulminante com falência hepática, 
insuficiência renal aguda, pneumonite hemorrágica, arritmia cardíaca 
e colapso circulatório. Essa forma da doença cursa com elevada 
letalidade, que pode atingir 40%, e o paciente precisam frequentemente 
de tratamento em unidade de terapia intensiva e de realização de 
hemodiálise.  

Diagnóstico e tratamento da leptospirose

Em relação ao manejo clínico, caberá muitas vezes à Equipe de 
Saúde da Família a suspeita inicial da doença. Casos leves podem ser 
manejados ambulatorialmente e casos moderados e graves devem 
ser referenciados para unidades de saúde de maior complexidade.

A notificação deve ocorrer diante da suspeita de um caso e é fundamental 
para que a vigilância epidemiológica do município reforce as ações 
locais de controle desse agravo.

Em relação aos exames laboratoriais, os pacientes com leptospirose 
cursam geralmente com leucocitose e podem apresentar plaquetopenia 
e anemia. O hemograma pode auxiliar no diagnóstico diferencial entre 
dengue e leptospirose (na primeira geralmente observa-se leucopenia, 
enquanto, na última, observa-se leucocitose), mas uma contagem 
normal de leucócitos não afastaria qualquer das duas doenças.

O exame do sedimento urinário pode revelar piúria e proteinúria leve, 
com ou sem hematúria, e cilindros hialinos ou granulosos. Nessa 
fase, a leptospira pode ser isolada da urina, do sangue ou líquor.

Nas formas graves, há elevação das escórias renais (ureia e creatinina). 
A insuficiência renal é atípica, ocorrendo na forma hipocalêmica, não 
oligúrica e pode ser completamente reversível. Há disfunção hepática  
com elevação dos níveis de bilirrubinas. Ao contrário do observado 
nas hepatites virais e na febre amarela, geralmente há acentuada 
elevação dos níveis de bilirrubinas e apenas moderada dos níveis  de  
aminotransferases  (que  raramente  ultrapassa  200  UI/L).  Outra  
diferença  é  que,  nas hepatites, a febre geralmente desaparece 
quando do surgimento da icterícia.
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Para o diagnóstico específico da leptospirose, a pesquisa direta 
em campo escuro de amostra de urina ou sangue apresenta baixa 
sensibilidade e especificidade, não sendo utilizada rotineiramente. 
A cultura de sangue, urina ou liquor cefalorraquidiano também não 
é habitualmente utilizada. Dessa forma, o diagnóstico confirmatório 
da leptospirose é feito na maioria das vezes por meio de exames 
sorológicos que detectam anticorpos.

Da mesma forma descrita para a dengue, os exames sorológicos 
na leptospirose também são detectados a partir do quinto dia de 
doença. O diagnóstico é feito pela demonstração da elevação do 
título de anticorpos em amostras pareadas (fase aguda e fase de 
convalescença).

Como os resultados de exames sorológicos demoram alguns dias e 
o início do tratamento deve ser precoce, este deve ser instituído de 
maneira empírica diante da suspeita clínico-epidemiológica da doença.

O tratamento de escolha da leptospirose é a penicilina cristalina 
administrada por via endovenosa. A ceftriaxona endovenosa pode 
ser uma alternativa.

Pacientes que evoluem com disfunção renal não oligúrica e hipocalemia 
devem receber hidratação vigorosa e suplementação de potássio. 
Na progressão para formas oligúricas, a hemodiálise precoce reduz 
a mortalidade.

O acometimento pulmonar pode requerer intubação e ventilação 
mecânica.

Pacientes com formas leves podem ser tratados ambulatorialmente 
com doxiciclinica ou amoxicilina. Como no caso da dengue, não se 
deve administrar ácido acetilsalicílico ou aspirina e deve-se evitar o 
uso de anti-inflamatórios não esteroides.

Para saber mais

Maior detalhamento no manejo clínico da leptospirose pode ser obtido no :Leptospirose: 
diagnóstico e manejo clínico do Ministério da Saúde (BRASIL, 2009d). Disponível em: <ftp://
ftp.cve.saude.sp.gov.br/doc_tec/ZOO/LEPTO09_GUIA_MANEJO>
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Prevenção da leptospirose

Em relação à leptospirose, a educação em saúde é uma das ações 
mais importantes e deve ser priorizada para moradores de áreas 
sujeitas à inundação. Por meio de ações educativas, a população 
pode ser informada a respeito de como proceder em situação de 
alagamento.

Para a prevenção da leptospirose em situações de enchente, devem-
se adotar as seguintes recomendações:

• Desprezar todo alimento que tenha tido contato com água de 
enchente.

• Limpar o domicílio que tenha sido inundado e reservatórios de 
água com solução de hipoclorito de sódio (água sanitária a 2-2,5% 
– vide Figura 29).

• Não nadar ou brincar em água ou lama de enchente.

• Se for necessário contato com água ou lama potencialmente 
contaminadas, como no caso de limpeza de uma casa após enchente, 
deve-se utilizar botas, luvas e máscara para minimizar o contato. 
Na ausência de equipamentos de proteção, botas e luvas podem 
ser substituídas por plástico e a máscara por pano ou lenço limpo.
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Água 

1 litro

1 litro

1 litro

1 litro

Hipoclorito de sódio (2,5%)

2 gotas 

1 colher das de chá

1 colher das de sopa

2 copinhos de café 
(descartável)

Modo de higienização

Para cada litro de água para 
consumo humano, adicionar 
duas gotas de hipoclorito de 
sódio (2,5%)
Deixar repousar por 15 
minutos

TABELA 1 - ÁGUA PARA CONSUMO
A água para consumo humano deve ser �iltrada (com �iltro doméstico, coador 

de papel ou pano limpo), e, posteriormente, fervida. A fervura da água 
elimina bactérias, vírus e parasitas; por isso, é o método preferencial para o 

tratamento da água de consumo humano. Caos não seja possível ferver, obter 
água de uma fonte que não tenha sido contaminada por esgoto e realizar a 

�iltração (com �iltro doméstico, coador de papel ou pano limpo), e  posterior 
tratamento com hipoclorito de sódio (2,5%).

Figura 29 - Higienização dos recipientes de água para consumo 
humano com hipoclorito de sódio a 2,5% 

Fonte: modificado de BRASIL,2011g.

Água 

Água 

1 litro (5 
xícaras de 
chá)

20 litros

Hipoclorito de sódio (2,5%)

Hipoclorito de sódio (2,5%)

2 colheres das de sopa  

2 xícaras das de chá/copo 
americano (400ml)  

A água para higiene dos 
recipientes de armazenamento 
de água, embalagens de 
alimento e utensílios 
domésticos deve ser filtrada 
(com filtro)

Depois de remover a lama 
e lavar o loca, desinfete a 
áreadomésticos deve ser 
filtrada (com filtro)

Faça uma solução com 20 litros 
de água com 2 xícaras de chá 
de hipoclorito de sódio (2,5%) 
ou água sanitária (2,0 a 2,5%)

Umedeça panos nessa solução 
para limpar pisos, paredes e 
bancadas

TABELA 3 – FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES

Água 

1 litro (5 
xícaras de 
chá)

Hipoclorito de sódio (2,5%)

2 colheres das de sopa  

OBS:. Frutas, verduras e 
legumes que entraram 
em contato com a água 
de enchente devem ser 
descartadas. As demais devem 
seguir as orientações abaixo:
Selecionar, retirando as folhas, 
parte e unidades deterioradas;
Lavar em água corrente os 
vegetais folhosos, folha a folha 
e as frutas

TABELA 4 – PISOS, PAREDES E BANCADAS QUE ENTRARAM EM CONTATO COM A 
ÁGUA DA ENCHENTE

TABELA 2 – RECIPIENTES PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, EMBALAGENS DE 
ALIMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 
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Caso “Febre e manchas vermelhas pelo corpo” (continuação)

O teste rápido NS1 (nonstructural protein 1) para dengue, que estava 
disponível na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), apresentou 
resultado negativo e o plantonista da UPA decide então iniciar o 
tratamento com  penicilina cristalina para  fazer  a  cobertura para  
leptospirose. Antes  do  início de  antibiótico, solicita também a 
coleta de exames para hemocultura para descartar outras infecções 
bacterianas. Sabendo que um teste rápido NS1 não descarta dengue, 
o plantonista opta por manter a hidratação compatível com a suspeita 
de dengue, até que houvesse uma melhor definição do quadro.

PARTE 4. Dengue

Epidemiologia da dengue

Considerando a situação epidemiológica vivida por Curupira naquela 
época do ano, na qual se observava um aumento no número de 
casos de dengue, a hipótese de dengue precisaria ser considerada 
mesmo com um eventual teste rápido NS1 (nonstructural protein 1) 
negativo para a doença.

A dengue é doença que vem causando sucessivas epidemias em 
todas as regiões do Brasil, resultando em elevada morbimortalidade. 
Causada por um flavivírus e transmitida pelo mosquito Aedes aegypti 
(Figura 30), a dengue é encontrada em países tropicais principalmente 
da Ásia e das Américas.

O homem é o único hospedeiro vertebrado do vírus da dengue, ou seja, 
os animais silvestres ou urbanos não são capazes de se infectarem 
e manterem o ciclo da doença. Portanto, a fonte de infecção do 
mosquito é o próprio homem, durante o curto período de viremia.

Como não existe vacina eficaz disponível, todos os indivíduos que 
não tenham sido infectados previamente pelo vírus da dengue são 
potencialmente suscetíveis.

Um indivíduo que já apresentou dengue desenvolve imunidade ao 
sorotipo que o infectou, permanecendo  susceptível  aos  demais  
sorotipos;  atualmente  quatro  sorotipos  do  vírus, denominados 
DEN-1, 2, 3, 4, circulam pelo território brasileiro.
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Figura 30 - Fêmea do Aedes aegypti

Foto: James Gathany. Disponível em: <ht/tp://phil.cdc.gov/PHIL_Images/9257/9257_lores.jpg>

Manifestações clínicas da dengue

Na maioria dos casos, a dengue é doença benigna e o quadro clínico 
está relacionado à idade do paciente e ao sorotipo viral, além de 
aumentar o risco de gravidade em infecções subsequentes.

Grande proporção dos pacientes infectados pela dengue apresenta-
se de forma assintomática e, dos que apresentam sintomas, a 
maior parte apresenta-se de maneira oligossintomática ou com a 
forma clássica da doença, que geralmente cursa com boa evolução 
clínica. Entretanto, alguns pacientes cursam com formas graves, 
podendo apresentar extravasamento plasmático, sangramentos e 
choque hipovolêmico, com maior risco de morte.

Os sintomas da dengue aparecem, em média, quatro a sete dias 
após a picada de um mosquito infectado, podendo variar entre dois 
e quinze dias.

A correta identificação de fatores de risco para evolução desfavorável 
e dos sinais de alarme é fundamental para adequação do manejo 
clínico e redução da morbimortalidade da doença.

Deve-se considerar como caso suspeito de dengue toda pessoa 
que resida na área onde esteja ocorrendo transmissão de dengue 
ou a presença de A. aegypti ou que tenha viajado nos últimos 14 
dias para essa área e que apresente quadro febril agudo associado a 
duas ou mais das manifestações clínico-laboratoriais apresentadas 
no Quadro 27.
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A  febre  é  geralmente  a  primeira  manifestação  da  dengue,  
com  início  repentino  e  temperatura superior a 38oC. Cefaleia, 
prostração e exantema também são frequentes. O exantema 
(Figura 31) tem padrão maculopapular ou morbiliforme usualmente 
aparece simultaneamente em diversas regiões do corpo e pode ser 
pruriginoso.

Manifestações gastrointestinais, incluindo náuseas, vômitos e 
diarreias, podem ocorrer. Mesmo nos casos clássicos, podem 
surgir petéquias, geralmente em membros inferiores, e outras 
manifestações hemorrágicas leves como gengivorragia e epistaxe. 
Por ser uma doença sistêmica, pode haver o acometimento de 
outros locais como fígado, sistema nervoso central e coração.

Em crianças, a dengue pode se manifestar a partir de sintomas 
inespecíficos como dor abdominal, rubor facial, náuseas, vômitos, 
diarreia, anorexia e irritabilidade. O quadro clínico na criança, na 
maioria das vezes, apresenta-se como uma síndrome febril com 
sinais e sintomas inespecíficos, como apatia ou sonolência, recusa 
da alimentação, vômitos, diarreia ou fezes amolecidas.

•   Cefaleia

•   Dor retro-orbitária

•   Mialgia

•   Artralgia

•   Náuseas e vômitos

•   Exantema

•   Petéquias ou prova do laço positiva

Quadro 27 - Manifestações clínico-laboratoriais da dengue que, 
associadas à febre, fazem parte do critério de suspeita clínica 
de dengue

Fonte: BRASIL, 2013b.
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Figura 31 - Dengue: paciente com exantema

Fonte: BRASIL, 2007. Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/deciframeoudevorote/
aspectos/imagens.html>

A dengue grave inclui o choque por extravasamento grave de plasma, 
presença de sangramentos graves ou comprometimento grave de 
órgãos como fígado, sistema nervoso central ou coração. O quadro 
inicial dos pacientes com dengue grave geralmente não difere daqueles 
com a forma clássica da doença.

A principal característica que leva ao choque por dengue não são as 
hemorragias, mas o extravasamento de plasma do espaço intravascular 
para o interstício. Esse evento costuma ser rápido e parece ser mediado 
por alterações na permeabilidade do endotélio capilar, ocorrendo 
geralmente no período de defervescência. O extravasamento de 
plasma do intravascular para o interstício geralmente é precedido ou 
acompanhado de sinais de alarme que apontam para a necessidade 
de hidratação venosa e acompanhamento clínico mais atento do 
paciente, em leito de observação.

Entre  os  sinais  de  alarme  se  encontram  a  dor  abdominal  
intensa,  hepatomegalia,  vômitos persistentes, hipotensão postural, 
sangramento de mucosas e aumento progressivo do hematócrito 
concomitante à redução das plaquetas.
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Dengue grave

As manifestações hemorrágicas mais frequentemente observadas na 
dengue são as petéquias espontâneas  observadas  nas  extremidades  
ou  na  face  e  aquelas  induzidas  pela  prova  do  laço. Epistaxe e 
gengivorragia também são comuns, mas os sangramentos gastrointestinais 
volumosos são raros.

Em   crianças,   as   formas   graves   surgem   geralmente   em   
torno   do   terceiro   dia   de   doença, acompanhadas ou não de 
defervescência.

Na criança menor de cinco anos, o início da doença pode passar 
despercebido e o quadro grave ser identificado  como  a  primeira  
manifestação  clínica.  O  agravamento  costuma  ser  súbito, diferentemente 
do agravamento do adulto, que ocorre de forma gradual.

Para saber mais

Para um maior detalhamento dos fenômenos que explicam os mecanismos fisiopatológicos 
envolvidos na dengue hemorrágica, consulte o material:

“Decifra-me ou devoro-te” do Ministério da Saúde (BRASIL, 2007). Disponível em:

<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/3940.pdf>

Manejo clínico da dengue

TODO CASO SUSPEITO DE DENGUE DEVE SER NOTIFICADO À 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Deve-se considerar como caso suspeito de dengue toda pessoa que 
viva ou tenha viajado nos últimos

14 dias para área onde esteja ocorrendo transmissão de dengue ou 
que tenha a presença de A. aegypti, que apresente febre (usualmente 
entre dois e sete dias), além de apresentar duas ou mais das   seguintes   
manifestações:   náuseas,   vômitos;   exantema;   mialgia,   artralgia;   
cefaleia,   dor retro-orbital; petéquias ou prova do laço positiva; leucopenia.

Considera-se também como caso suspeito toda criança proveniente 
de área com transmissão de dengue ou nela residente, com quadro 
febril agudo, usualmente entre dois a sete dias, e sem foco de infecção 
aparente.



185

A Atenção Básica à Saúde deve ser a principal porta de entrada 
dos pacientes com suspeita de dengue, pois a facilidade de acesso 
permite o início precoce da hidratação e a longitudinalidade do cuidado 
favorece a detecção rápida de eventuais sinais de alarme.

A  abordagem  de  um  paciente  deverá  começar  na  sala  de  
espera,  antes  mesmo  de  o  médico examiná-lo. Cabe à equipe de 
enfermagem que realiza o acolhimento do paciente agudo identificar 
os casos mais graves e priorizar o atendimento pela gravidade.

A hidratação oral deve ser estimulada ainda na sala de espera. Para 
as situações que requeiram hidratação parenteral, esta deve ser 
idealmente iniciada na unidade, na qual se deu o atendimento inicial 
até que, se necessário, o paciente seja encaminhado para um serviço 
de mais complexidade.

Para fins de manejo clínico do paciente com suspeita de dengue, 
devem-se seguir as etapas apresentadas no Quadro 28. A avaliação 
dos fatores de risco (Quadro 29) e dos sinais de alarme ou choque 
(Quadro 30) são importantes para classificação clínica do paciente e 
definição do manejo clínico.
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• Pesquisar situações que aumentam o risco de evolução desfavorável 
e ficar atento ao diagnóstico diferencial.

• Pesquisar sinais e sintomas de alarme durante a anamnese e 
o exame físico.

• Medir:

- pressão arterial em duas posições (deitado ou sentado e em 
pé);

- frequência de pulso;

- temperatura axilar.

• Realizar a prova do laço.

• Quando necessário, coletar sangue para realização de hematócrito e 
plaquetas na urgência (em alguns casos, será necessário encaminhar 
o paciente ou sua amostra de sangue para realização do exame 
em outro ponto de atendimento).

• Coletar sangue para sorologia e/ou isolamento viral no momento 
apropriado (em alguns casos, será necessário encaminhar o paciente 
ou sua amostra de sangue para realização do exame em outro 
ponto ponto de atendimento).

• Preencher o cartão da dengue.

• Notificar em ficha própria todo caso suspeito. 

Quadro 28 - Etapas a serem seguidas no atendimento de um 
paciente com dengue

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014.
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O hemograma completo pode auxiliar na identificação de pacientes com 
maior risco de evolução desfavorável e deve ser solicitado sempre que 
houver fatores de risco (Quadro 29) ou sinais de alarme (Quadro 30).

Em casos que estejam evoluindo com maior gravidade, o hematócrito 
geralmente eleva-se devido ao extravasamento plasmático para o 
interstício. A elevação acima de 10% do valor de hematócrito basal 
é um importante preditor de evolução desfavorável dos casos de 
dengue. A queda abrupta das plaquetas, principalmente com níveis 
abaixo de 50.000 células/mm3, também é um preditor de evolução 
desfavorável nos pacientes com dengue. A plaquetopenia é resultado da 
combinação de mais   ativação   imunológica,   produção   de   anticorpos   
antiplaquetários,   alterações   nas   células endoteliais e ativação do 
sistema de coagulação. A queda nas plaquetas, principalmente quando 
associada à elevação do hematócrito, prediz evolução desfavorável 
nos pacientes com dengue.

O diagnóstico etiológico da dengue nos laboratórios públicos de 
referência pode ser feito com base em métodos diretos, como 
isolamento viral, detecção de antígeno viral (NS1 – nonstructural 
protein 1) ou detecção de anticorpos IgM, de fase aguda.

• Gestantes;

• Crianças;

• Idosos;

• Portadores das seguintes comorbidades:

- hipertensão arterial;

- diabetes melito;

- asma brônquica;

- doença hematológica;

- doença renal crônica;

- doença cloridopéptica;

- doença autoimune, ou;

- hepatopatia.

Quadro 29 - Situações que podem aumentar o risco de evolução 
desfavorável de um paciente com dengue

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2013b.
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Quadro 30 - Sinais de alarme na dengue

a) Dor abdominal intensa e contínua;

b) Vômitos persistentes;

c) Hipotensão postural e/ou lipotimia;

d) Hepatomegalia dolorosa;

e)  Sangramento de mucosa ou hemorragias importantes (hematêmese 
e/ou melena);

f) Sonolência e/ou irritabilidade;

g) Diminuição da diurese;

h) Diminuição repentina da temperatura corpórea ou hipotermia;

i)  Aumento repentino do hematócrito;

j)  Queda abrupta de plaquetas;

k) Desconforto respiratório

Como a viremia na dengue é curta, o isolamento viral ou a detecção 
de antígeno viral (NS1) deve ser solicitado nos quatro primeiros dias 
do início dos sintomas. A detecção de anticorpos ocorre um pouco 
mais tardiamente, pois a produção de anticorpos acontece após o 
desenvolvimento da imunidade adquirida. Dessa forma, o exame 
sorológico deve ser solicitado após o sexto dia de início dos sintomas. 
Nos pacientes com exantema, deve-se investigar, também com 
exames sorológicos, o diagnóstico de rubéola e sarampo.

O Ministério da Saúde propõe uma classificação de risco da dengue 
em grupos, baseada na avaliação de fatores de risco, resultado da 
prova do laço, sinais de alarme ou sinais de choque e descreve a 
conduta clínica para cada um deles.

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2013b.
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Para saber mais

Seguindo o fluxograma DENGUE – CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E MANEJO DO PACIENTE e as 
orientações do documento do Ministério da Saúde, a Equipe de Saúde da Família saberá como 
proceder desde o acolhimento até a conduta final para cada situação clínica.

O detalhamento desse fluxograma ultrapassa o escopo deste módulo, para tanto as seguintes 
publicações devem ser consultadas:

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Diretoria Técnica de Gestão.

Dengue: diagnóstico e manejo clínico: adulto e criança. (BRASIL, 2013b). Disponível em:

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/dengue_diagnostico_manejo_clinico_adulto.
pdf>

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Diretoria Técnica de Gestão.

Dengue: manual de enfermagem – adulto e criança. (BRASIL, 2008b). Disponível em:

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/dengue_manual_enfermagem_adulto_crianca.
pdf>

BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde. Dengue: decifra-me ou devoro-te. (BRASIL, 2007). [On-line]. 
Disponível em: <https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/3940.pdf>

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 
Universidade Aberta do SUS -UNA-SUS. Dengue. Atualização do manejo da dengue. [On-line]. 
Ministério da Saúde, 2011e. Disponível em: <http://www.unasus.gov.br/dengue>

Febre do Chikunguya

Em 2014, foram registrados os primeiros casos 
autóctones da febre do Chikungunya no Brasil. 
Apesar de pertencer a uma outra família, o 
vírus Chikungunya é transmitido por mosquitos 
do gênero Aedes, o mesmo da dengue, e 
apresenta manifestações clínica semelhantes.

Comparado com a dengue, o chikungunya apresenta 
artralgia mais intensa, principalmente em 
articulações das mãos, punhos, tornozelos  e joelhos. 

Apesar da letalidade menor do que a encontrada 
na dengue, uma parcela dos pacientes  com 
chikungunya evolui com  formas subagudas e 
crônicas da doença, podendo permanecer com 
atralgia por vários meses após a fase aguda. 

Não existe tratamento específico, devendo 
se manter apenas tratamento sintomático.

Cabe ressaltar que, em áreas que ocorre a 
circulação simultânea de dengue e chikungunya, 
poderá ser difícil distinguir as duas doenças na 
apresentação clínica inicial. Nesta situação, os 
profissionais de saúde devem estar atentos para 
a realização do manejo concomitante dos dois 
agravos, recomendando hidratação de acordo com 
o estadiamento clínico da dengue, e estando atento 
para a realização do manejo concomitante dos dois 
agravos, recomendando hidratação de acordo com 
o estadiamento clínico da dengue, e estando atento 
aos sinais de alarme e gravidade das duas doenças.

O chikungunya, assim como a dengue, é um agravo 
de notificação compulsória. O guia de manejo 
clínico do chikungunya, que inclui orientações 
sobre classificação de risco e fluxograma de 
notificação e  investigação, está  disponível no  
site  da  Secretaria de  Vigilância em  Saúde  do 
Ministério da Saúde (www.saude.gov.br/svs).
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Zika

No Brasil, desde 2015 tem sido detectada a circulação 
do vírus Zika, que pertence à mesma família do 
vírus da dengue e da febre amarela. O vírus tem 
este nome pois foi isolado pela primeira vez em 
primatas não humanos em Uganda, na floresta Zika 
em 1947. Assim como a dengue e o chikungunya, 
o zika também é transmitido pelo Aedes aegypti.

Apresenta manifestações clínicas semelhantes 
à dengue, como febre, cefaleia, atralgia, náuseas 
e exantema. Os sintomas relacionados ao vírus 
zika costumam se manifestar de maneira branda 
e o paciente pode, inclusive, estar infectado 
e não apresentar qualquer sintoma. A febre é 
geralmente mais baixa do que a observada na 
dengue e muitos pacientes nem apresentam febre. 
A manifestação clínica que aparece precocemente 
e que é considerada característica da doença é 
o exantema maculopapular pruriginoso. Uma 
manifestação clínica pouco frequente na dengue, 
mas que é encontrada com relativa frequência 
na infecção por zikavírus é a conjuntivite não-
purulenta. Além do diagnóstico diferencial com 
dengue, deve-se considerar também outras doenças 
que cursam com exantema como sarampo, rubéola, 
citomegalovírus, mononucleose, chikungunya, 
de acordo com o quadro clínico de cada paciente.

A confirmação do diagnóstico pode ser feita por 
exames laboratoriais como exames de biologia 
molecular (PCR), isolamento viral ou por sorologia. 
O tratamento da infecção pelo zika é apenas 
sintomático. Entretanto, como o diagnóstico clínico 
inicial geralmente não permite diferenciar a infecção 
por zika da infecção por dengue, e os vírus circulam 
geralmente de maneira simultânea na maior parte 
do Brasil, recomenda-se seguir as recomendações 
do manejo clínico da suspeita de dengue pelo maior 
potencial desta de evolução com complicações e óbito.

Embora sejam raros os registros de morte 
relacionada à infecção por zika, esse vírus tem 
sido associado a complicações neurológicas, como 
microcefalia em recém-nascidos de mães infectadas 
e aparecimento da síndrome de Guillain-Barré.

Para saber mais

S. IOOS A, H. P. et al. Current Zika virus 
epidemiology and recent epidemics. Médecine 
et maladiesinfectieuses. 44: 302–307, 2014.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. 
Epidemiological Update Zika virusinfection 
16 October 2015. Organização Pan-americana 
de Saúde. Disponível em: <http://www.paho.
org/Hq/index.php?option=com_ topics&view 
=readall&cid=7880&Itemid =41484&lang=pt>.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Vigilância em Saúde. Monitoramento dos casos 
de dengue, febre de chikungunya e febre pelo 
vírus Zika até a Semana Epidemiológica 45, 
2015. Ministério da Saúde: Brasília , 2015. 
Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.
br/images/pdf/2015/novembro/26/2015-
dengue-SE45.pdf>.
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Prevenção da dengue

Em relação à dengue, a prevenção deve ser feita por meio da 
eliminação dos criadouros do mosquito ou tratamento desses focos 
com larvicidas. Os principais focos de reprodução do Aedes aegypti 
são pratos localizados sob vasos de plantas, produtos descartáveis 
acondicionados de forma incorreta e que acumulam água, caixas-
d´água sem tampa, pneus descartados inadequadamente e depósitos 
de ferro-velho.

O planejamento das ações de controle vetorial é feito atualmente 
no Brasil, que tomoa como base o levantamento de índices larvários 
como o Levantamento Rápido de Índice Entomológico do Aedes 
aegypti (LIRAa). A metodologia envolve amostragem de domicílios, 
que são investigados à procura de larvas do mosquito e o resultado 
se dá na forma de proporção de domicílios infestados. Níveis abaixo 
de 1% são considerados satisfatórios, aqueles entre 1% e 3,9% 
indicam situação de alerta, e níveis superiores a 3,9% constituem 
risco iminente de surto. 

O levantamento de índice larvário é utilizado para priorização de locais 
de remoção/tratamento de focos e a divulgação dos resultados é 
importante para a conscientização da população e das Equipes de 
Saúde da Família acerca do problema.

A mudança de comportamento da população em relação à eliminação 
dos potenciais criadouros do mosquito da dengue é difícil. Dessa 
forma, o envolvimento dos diversos segmentos sociais na divulgação  
de  informação  sobre  controle  da  doença  e  para  mobilização  da  
comunidade  é fundamental.

Caso “Febre e manchas vermelhas pelo corpo” (Conclusão)

Além do antibiótico, Antônio recebeu hidratação parenteral nas primeiras 
48 horas, que foi reduzida gradualmente ao longo da internação. No 
momento da alta, foi orientado a manter o acompanhamento na 
Unidade Básica de Saúde. Uma semana após o início da doença, ele 
encontrava-se sem febre, alimentando-se bem, em franca recuperação. 
A Dra. Renata solicitou então exames sorológicos (IgM para dengue 
e IgM para leptospirose) para tentar fechar o diagnóstico. Apesar 
do relato de contato com carrapatos, a febre maculosa era uma 
hipótese mais remota, pois não havia registro de casos autóctones 
da doença na região.
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PARTE 5. Febre maculosa

Apesar da baixa possibilidade de o caso tratar-se de febre maculosa, 
esta unidade didática será finalizada com algumas considerações 
sobre o diagnóstico de febre maculosa.

Epidemiologia da febre maculosa

Apesar da prevalência relativamente baixa, a importância da febre 
maculosa brasileira reside em sua elevada taxa de letalidade.

A febre maculosa é doença infecciosa aguda causada pela bactéria 
Rickettsia rickettsii, um bacilo intracelular obrigatório. A doença é 
transmitida pelo carrapato Amblyomma cajennense, conhecido como 
carrapato-estrela, carrapato-de-cavalo ou rodoleiro (Figura 32).

Não só o carrapato adulto é capaz de transmitir a doença, mas também as 
larvas conhecidas como “micuim” e as ninfas chamadas “vermelhinhos”. 
Para que ocorra a infecção, é necessário que o carrapato permaneça 
aderido ao homem por mais de quatro horas.

Figura 32 - Amblyomma cajennense

Foto: James Gathany, disponível em: </http://phil.cdc.gov/PHIL_Images/10871/10871_lores.jpg>
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Manifestações clínicas da febre maculosa

Assim como ocorre na dengue, a febre maculosa pode se manifestar 
de várias formas, indo desde apresentações oligossintomáticas até 
quadros de evolução rápida e fulminante. O período de incubação 
também é semelhante ao da dengue, indo de 2 a 14 dias (média de 
cinco a sete dias) e, apesar da história de contato com carrapato 
auxiliar na suspeita diagnóstica, cerca de um terço dos pacientes 
acometidos não relata picada prévia.

Nos casos sintomáticos, a febre está quase sempre presente, sendo 
muito frequentes também a cefaleia, mialgia, náuseas e mal-estar. 
Entre o terceiro e o quinto dias de doença, surge, em 80% a 90% 
dos casos, exantema maculopapular não pruriginoso, acometendo 
inicialmente pulsos e tornozelos antes de generalizar. O exantema se 
torna petequial, acometendo caracteristicamente palmas das mãos 
e plantas dos pés.

Nas   formas  mais   graves  da  doença,  o   paciente  evolui  com  edema,  
hepatoesplenomegalia, insuficiência renal, icterícia e manifestações 
hemorrágicas com sangramentos digestivo, pulmonar e na pele.

As manifestações neurológicas incluem meningite, cefaleia e déficit 
neurológico. Podem ocorrer necrose e gangrena das extremidades 
e sequelas do tipo bexiga neurogênica e paralisias.

Do ponto de vista laboratorial, podem ocorrer plaquetopenia, diminuição 
do fibrinogênio com aumento dos produtos de degradação da fibrina, 
aumento das aminotransferases, das bilirrubinas, da ureia e da creatinina.

O diagnóstico específico é feito principalmente pela reação de 
imunofluorescência indireta (RIFI). Considera-se positivo o encontro 
de títulos superiores a 1:64 em amostra única ou diferença de quatro 
vezes em amostra pareada, com intervalo de 14 a 21 dias. Como se 
trata de teste sorológico, baseado na detecção de anticorpos, deve 
ser solicitado a partir do quinto dia de doença.
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Tratamento da febre maculosa

A instituição precoce do tratamento até o quinto dia após o início 
da sintomatologia melhora o prognóstico e reduz a letalidade das 
formas graves.

Havendo suspeita da doença, não se deve aguardar resultado dos 
exames para iniciar o tratamento, uma vez que o bom prognóstico 
está relacionado à precocidade da terapêutica.

Existem duas drogas comprovadamente eficazes contra a R. rickettsii: 
o cloranfenicol e a doxiciclina. Em pacientes com formas leves 
ou moderadas, a medicação de escolha é a doxiciclina. Nos casos 
graves, a escolha recai no cloranfenicol intravenoso. O tratamento 
deve durar de cinco a sete dias, se prolongando até três dias após 
o desaparecimento da febre.

Prevenção da febre maculosa

Em relação à febre maculosa, as medidas preventivas incluem o uso 
de controle químico nos hospedeiros/reservatórios, a limpeza dos 
pastos e a manutenção de grama bem aparada.

A Equipe de Saúde da Família deve orientar a população de áreas 
rurais que podem eventualmente ter contato com carrapatos a usar 
roupas claras e colocar a calça para dentro das botas ou as meias 
sobre a calça.

Além disso, essas pessoas devem inspecionar seu corpo para detectar 
a presença de carrapatos a cada quatro horas, uma vez que esses 
artrópodes necessitam de quatro a seis horas de repasto sanguíneo 
para a transmissão. 

Em  caso  de  detecção  de  carrapato,  o  indivíduo  deve  removê-
lo  com  uma  pinça.  Não  deve  ser utilizado material cortante 
ou perfurante, nem fogo para retirada do artrópode, e o local não 
deve ser espremido. Ao final do procedimento, a pessoa deve fazer 
desinfecção do local da picada.
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