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1  INTRODUÇÃO

Como profissional de saúde, o farmacêutico, independentemente de sua 
área de atuação, deve cumprir seu papel junto à sociedade, não só na intera-
ção entre o médico e o paciente, mas também na comunidade, disseminando 
os seus saberes e promovendo o bem-estar da população.

Este material tem por objetivo prestar informações úteis ao farmacêutico 
sobre as epidemias de dengue, zika e chikungunya, transmitidas pelos mos-
quitos Aedes aegypti e Aedes Albopictus, apropriar-se de informações sobre 
o mosquito, os vírus, formas de prevenção e formas de contribuição com a 
comunidade.

Ao final do manual apresentamos algumas orientações (apêndice A) para 
auxiliar o farmacêutico na aplicação do algoritmo do manejo de pacientes com 
suspeita de dengue, zika ou chikungunya (apêndice B) e a ficha de atendimento 
farmacêutico para ser aplicado na suspeita dessas doenças (apêndice C).
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2  O FARMACÊUTICO

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1997, publicou um documen-
to denominado “O papel do farmacêutico no sistema de atenção à saúde”, 
destacando as 7 qualidades que o farmacêutico deve apresentar, chamando-o 
de “Farmacêutico 7 estrelas” (VIDOTTI; HOEFLER, 2006; CRF-SP, s.d.). 

Esse documento descreve os papéis essenciais para que o farmacêutico 
se torne cada vez mais um membro integrante da equipe de saúde e assuma 
funções variadas, fornecendo serviços de atenção farmacêutica e ajudando 
a garantir o melhor tratamento para os pacientes (VIDOTTI; HOEFLER, 2006). 

Em momentos em que ocorrem epidemias, como o que estamos viven-
ciando, essas sete qualidades merecem destaque e são fundamentais ao 
farmacêutico, que poderá auxiliar a população no enfrentamento dessas e 
outras doenças.

•	 Prestador	de	serviços	farmacêuticos	em	uma	equipe	de	
saúde

O farmacêutico tem um importante papel na equipe de saúde, devendo 
integrar sua prática continuamente com os outros profissionais. Deve adaptar 
seu conhecimento, habilidades e atitudes para prestar serviços farmacêuticos 
de alta qualidade (CRF-SP, s.d.).

•	 Capaz	de	tomar	decisões
Consiste na habilidade de avaliar, sintetizar informações e decidir qual a 

melhor e mais apropriada direção a seguir. O farmacêutico deve levar em con-
ta o mais efetivo e seguro custo dos recursos disponíveis com pessoal, medi-
camentos, equipamentos, procedimentos e práticas. Suas decisões também 
precisam ser tomadas considerando prioridades, que são definidas a partir do 
monitoramento e acompanhamento do paciente (CRF-SP, s.d.).

Tomar a decisão correta implica em estar embasado técnica e cientifica-
mente e ter o discernimento do que é certo e errado, pois uma decisão errada 
pode trazer sérios danos ao paciente e implicações éticas ao farmacêutico.
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•	 Comunicador
O farmacêutico está entre o prescritor e o paciente. É necessário que o 

farmacêutico tenha confiança e conhecimento adquirido em fontes confiá-
veis para interagir com os outros profissionais de saúde e os pacientes. Esta 
competência envolve comunicação verbal, não verbal, escrita e a habilidade 
de ouvir (CRF-SP, s.d.).

•	 Líder
Numa equipe multidisciplinar onde os cuidados de outros profissionais de 

saúde são pouco disponíveis ou inexistentes, o farmacêutico é obrigado a as-
sumir a liderança e a responsabilidade pelo bem-estar da comunidade e do 
paciente (CRF-SP, s.d.). 

•	 Gerente
O farmacêutico deve saber gerenciar recursos humanos, físicos e financei-

ros. Sua meta é garantir a qualidade dos medicamentos e gerir com responsa-
bilidade a informação e a tecnologia relativa à saúde (CRF-SP, s.d.).

•	 Atualizado	permanentemente	(pesquisador)
O profissional precisa assumir um compromisso com a aprendizagem 

constante ao longo da carreira. Ele deve atualizar seus conhecimentos cons-
tantemente e compartilhar suas experiências para contribuir com uma melhor 
assistência farmacêutica. Como pesquisador, o farmacêutico poderá fornecer 
informações cientificas inovadoras ao público e para outros profissionais, con-
tribuindo com o avanço da saúde (CRF-SP, s.d.).

•	 Educador
O farmacêutico tem a responsabilidade de fornecer educação e treina-

mento para as futuras gerações de profissionais e ao público em geral. A parti-
cipação como professor envolve não apenas a transmissão de conhecimento, 
como também a oportunidade de dividir experiências e habilidades (CRF-SP, 
s.d.).
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3 O AEDES AEGYPTI

De acordo com o Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz), o mosquito Aedes ae-
gypti (figura 1) é originário do Egito, na África, e desde o século XVI vem se 
espalhando pelas regiões tropicais e subtropicais. Sabe-se que o mosquito mi-
grou para outras regiões, incluindo o continente americano, nas embarcações 
que transportavam escravos (FIOCRUZ, 2016).

Figura 1 – Fêmea adulta de Aedes aegypti picando uma pessoa.

Fonte: FIOCRUZ, 2016.

O primeiro relato científico sobre o mosquito data de 1762, sob o nome de 
Culex aegypti (mosquito egípcio). O nome Aedes aegypti foi estabelecido em 
1818, com a descrição do gênero Aedes (FIOCRUZ, 2016).  

Segundo relatos da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), a pri-
meira epidemia de dengue no continente americano aconteceu no Peru, no 
início do século XIX, com surtos no Caribe, Estados Unidos, Colômbia e Vene-
zuela (FIOCRUZ, 2016).

No Brasil, o primeiro relato de dengue ocorreu no final do século XIX em 
Curitiba (PR), e o segundo no início do século XX em Niterói (RJ), porém, a 
maior preocupação no país era a transmissão da febre amarela, que também 
era transmitida pelo Aedes aegypti e já representava um problema nesse perí-
odo. Foram adotadas medidas para o controle da da febre amarela e, em 1955, 
o mosquito foi erradicado do Brasil. O relaxamento das medidas adotadas per-
mitiu que o mosquito fosse reintroduzido no final da década de 1960, e atual-
mente pode ser encontrado em todos os estados brasileiros (FIOCRUZ, 2016).

O mosquito é atualmente conhecido por ser o potencial vetor de dengue, 
zika e chikungunya (UFMG, 2015).
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O mosquito Aedes aegypti  mede menos de um centí metro e apresenta co-
loração café ou preta, listras brancas no corpo e nas pernas e um desenho em 
forma de lira no dorso (fi gura 2). O macho disti ngue-se da fêmea por possuir 
antenas plumosas e palpos mais longos, conforme a fi gura 3. Assemelha-se 
aos mosquitos do gênero Culex quinquefaciatus, mosquito comum, e se ali-
menta do sangue humano, porém, tem hábitos diurnos (preferencialmente 
ao amanhecer e ao entardecer), o que não signifi ca que não pica também 
durante a noite, ao contrário do mosquito comum, que pica durante a noite. 
Seu tempo de vida varia de 30 a 45 dias e nesse período pode contaminar até 
300 pessoas (FIOCRUZ, 2016; DENGUE, s.d.; FIOCRUZa, s.d.; MINAS GERAIS, 
s.d.; BRASIL, 2001).

Figura 2 – Esquema da fêmea do mosquito Aedes aegypti .

Fonte: BRASIL, 2001.
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Figura 3 – Diferenças entre os mosquitos macho e fêmea do Aedes aegypti.

Fonte: VIEIRA, G.J. apud FIOCRUZb, s.d.

Por tratar-se de um mosquito que depende do sangue humano, está bem 
adaptado para viver na zona urbana e a infestação é mais intensa em regiões 
superpopulosas (FIOCRUZa, s.d.).

O mosquito prefere picar na altura das pernas, pois voa a apenas meio me-
tro do chão, porém, se as pernas estiverem cobertas, ele picará outra região 
exposta do corpo (PROTESTE, s.d.).

Tanto o macho quanto a fêmea se alimentam de substâncias açucaradas, 
como néctar e seiva, porém, somente a fêmea pica o homem (hematofagia), 
pois precisa do sangue para realizar o desenvolvimento completo dos ovos 
e maturação nos ovários. Geralmente, três dias após a ingestão de sangue, 
a fêmea está apta a liberar os ovos, preferencialmente, em locais com água 
limpa e parada (FIOCRUZa, s.d.; FIOCRUZc, s.d.). Além disso, a fêmea deposita 
os ovos sempre próximo à lâmina da água (ARRUDA, s.d.).
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4 O AEDES ALBOPICTUS

Assim como o Aedes aegypti , o Aedes albopictus (fi gura 4) também é ori-
ginário da Ásia e foi trazido por meio do comércio maríti mo e interiorizado 
no país pelas ferrovias, durante o transporte de minério de ferro. O primeiro 
registro de aparecimento do mosquito no Brasil foi em 1986, nos estados do 
Rio de Janeiro e Minas Gerais (CONSOLI; DE OLIVEIRA, 1994 apud SEGURA 
et al., 2003), e ao fi nal do século XX já havia sido encontrado em 14 estados 
brasileiros (GOMES et al., 1999 apud SEGURA et al., 2003).

Os dois mosquitos possuem característi cas morfológicas e capacidade de 
reprodução semelhantes, embora o Aedes albopictus prefi ra locais silvestres, 
por isso, encontra-se mais em áreas rurais e suburbanas. Além disso, não ne-
cessita exclusivamente do sangue humano, alimentando-se do sangue de ou-
tros vertebrados, como cachorros, gatos e bois (FIOCRUZ, 2008).

Figura 4 – Aedes albopictus picando uma pessoa.

Fonte: FIOCRUZd, s.d.

O Aedes albopictus é considerado um vetor secundário do vírus da dengue 
(FIOCRUZ, 2008; FIOCRUZe, s.d.). Apesar de não haver relatos de transmissão 
de dengue e febre amarela pelo mosquito no Brasil, estudos em laboratório 
demonstraram sua capacidade vetorial em transmiti r os quatro soroti pos vi-
rais da dengue e a febre amarela. Por isso, é muito importante monitorar a 
espécie e não descartar a possibilidade de transmissão (MILLER; BALLINGER, 
1998 apud SEGURA et al., 2003, GOMES et al., 1999 apud SEGURA et al., 2003).

Por outro lado, o mosquito é transmissor da chikungunya no Brasil, a qual, 
por ser transmiti da pelos dois mosquitos, pode se espalhar rapidamente pelo 
país (FIOCRUZe, s.d.).
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5 DIFERENÇAS ENTRE O AEDES AEGYPTI E O 
AEDES ALBOPICTUS

Como as duas espécies são muito semelhantes, é muito comum confun-
di-las a olho nu. No entanto, há algumas diferenças entre as espécies, que 
podem ser vistas na figura 5 e estão detalhadas no quadro 1.

Figura 5 – Aedes aegypti e Aedes albopictus.

Fonte: UNIVERSITY OF FLÓRIDA, 1999 apud RIO GRANDE DO SUL, s.d.

Quadro 1 – Diferenças entre o Aedes aegypti e o Aedes albopictus.
Aedes aegypti Aedes albopictus

Desenho de uma lira no dorso
Uma única listra branca longitudinal no 
dorso

Coloração café ou preta Coloração preta

Vive em áreas urbanas com ou sem vege-
tação

Vive em áreas com vegetação

Pica, descansa e põe ovos dentro ou em 
torno das casas

É principalmente um mosquito de jardim

Discreto (normalmente a picada não coça) Agressivo

Alta preferência pelo homem
Pica tanto o homem como uma série de 
mamíferos (cães, gatos e bois)

Criadouros artificiais, principalmente Criadouros naturais e artificiais

Preferência por criadouros dentro ou pró-
ximo das residências

Preferência por criadouros no entorno ou 
um pouco afastados das residências

Vetor da dengue, zika e chikungunya no 
Brasil

Vetor da chikungunya no Brasil

Principal vetor da dengue no mundo
Principal transmissor da dengue em algu-
mas áreas, mas é geralmente o vetor se-
cundário

Fonte: FIOCRUZd, s.d.
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6 CICLO DE VIDA DO MOSQUITO TRANSMISSOR

Do ovo à forma adulta, o ciclo do Aedes aegypti varia de acordo com a 
temperatura, alimentos disponíveis e quantidade de larvas no mesmo cria-
douro (FIOCRUZa, s.d.).

Se as condições climáticas forem favoráveis, o desenvolvimento do mos-
quito após a eclosão do ovo até a fase adulta pode levar cerca de 10 dias, 
sendo que em locais quentes pode se desenvolver em até sete dias, por isso, 
a eliminação dos criadouros deve ser realizada ao menos uma vez por semana 
(FIOCRUZa, s.d.).

6.1 OVO

Os ovos do Aedes aegypti são alongados e fusiformes e medem, aproxima-
damente, 0,4 mm de comprimento, dificultando a sua observação (FORATTI-
NI, 1962 apud BRASIL, 2001; FIOCRUZa, s.d.). No momento da desova os ovos 
são brancos, porém, devido ao contato com o oxigênio, adquirem coloração 
preta brilhante. (BRASIL, 2001; FIOCRUZa, s.d.). 

Figura 6 – Ovos de Aedes aegypti.

Fonte: FIOCRUZa, s.d.

A fêmea deposita os ovos individualmente e os espalha em diversos cria-
douros (estratégia para garantir a dispersão e preservação da espécie), próxi-
mos à superfície da água (FIOCRUZa, s.d.). A fecundação acontece durante a 
postura. O desenvolvimento embrionário demora cerca de 48h, se as condi-
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ções climáticas (umidade e temperatura) forem favoráveis.
Os ovos adquirem resistência ao ressecamento rapidamente e, a partir 

desse momento, sobrevivem a longos períodos de dessecação. Há relatos de 
ovos que eclodiram após 450 dias, garantindo que os ovos sobrevivam por 
muitos meses em ambientes secos, até que tenham contato com a água no-
vamente (BRASIL, 2001; FIOCRUZa, s.d.).

Essa resistência permite que os ovos sejam transportados a grandes distân-
cias, mesmo em recipientes secos. Por isso, é essencial o combate continuado 
aos criadouros em todas as estações do ano (BRASIL, 2001; FIOCRUZa, s.d.). 

6.2 LARVA

Trata-se do período de alimentação e crescimento. Alimenta-se principal-
mente do material orgânico que se acumula nas paredes e fundo dos criadou-
ros (BRASIL, 2001).

As larvas possuem quatro estágios evolutivos e a duração da fase larvária 
depende das condições a que estiver submetida, como temperatura, quanti-
dade e qualidade do alimento e densidade das larvas no criadouro. Em condi-
ções ótimas, o período entre a eclosão e a pupação pode não exceder a cinco 
dias. Contudo, em baixa temperatura e escassez de alimento, o quarto estágio 
larvário pode prolongar-se por várias semanas, antes de sua transformação 
em pupa (BRASIL, 2001).

A larva é composta por cabeça, tórax e abdome, sendo o abdome dividido 
em oito segmentos, conforme demonstram as figuras 7 e 8.

Figura 7 – Estágios evolutivos da larva de Aedes aegypti.

Fonte: ARAGUAIA, s.d.
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Figura 8 – Larvas do mosquito Aedes aegypti.

Fonte: RIO DE JANEIRO, s.d.

A larva movimenta-se em forma de serpente, fazendo um movimento de 
“S” para se deslocar. São fotofóbicas, por isso permanecem no fundo do reci-
piente e só se deslocam à superfície para respirar (BRASIL, 2001).

6.3 PUPA

A metamorfose do estágio larval para o adulto ocorre nessa fase, com du-
ração de dois a três dias. Nesse período, a pupa não se alimenta e geralmente 
permanece na superfície da água, facilitando o nascimento do mosquito adul-
to (BRASIL, 2001).

A pupa é dividida em cefalotórax (cabeça e tórax) e abdome, conforme 
demonstra a figura 9. Possui também um par de tubos respiratórios que per-
mitem a respiração. A união da cabeça e do tórax dá à pupa a aparência de 
uma vírgula, quando visualizada pela lateral (BRASIL, 2001). Veja a imagem da 
pupa pela lateral na figura 10.

Figura 9 – Esquema da pupa de Aedes aegypti.

Fonte: BRASIL,2001.
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Figura 10 – Pupa de Aedes aegypti.

Fonte: CDCa, 2016.

6.4 ADULTO

Quando emerge do estágio pupal, o inseto adulto do Aedes aegypti pou-
sa sobre as paredes do recipiente durante algumas horas para endurecer o 
exoesqueleto, as asas e, no caso dos machos, a rotação da genitália em 180° 
(BRASIL, 2001).

O mosquito adulto representa a fase reprodutora do inseto e, após 24 ho-
ras de seu nascimento, já está pronto para acasalar (BRASIL, 2001).

O acasalamento acontece geralmente durante o voo, nos primeiros dias 
depois que o mosquito chega na fase adulta, e uma única inseminação é su-
ficiente para fecundar todos os ovos que a fêmea produzirá durante sua vida 
(FIOCRUZa, s.d.; FIOCRUZc, s.d.; BRASIL, 2001).

Quando a fêmea pica um ser humano infectado, adquire o vírus da den-
gue, zika e/ou chikungunya e o transmite para os ovos durante a desova 
(transmissão transovariana), produzindo filhotes infectados. Tanto a fêmea 
quanto os filhotes passam a ser vetores da doença, contaminando um novo 
indivíduo ao picá-lo. Cabe ressaltar que cada fêmea pode originar até 1.500 
filhotes durante a vida (FIOCRUZa, s.d.).

Quando os mosquitos do gênero Aedes estão infectados com o vírus da 
dengue, normalmente geram menos ovos, tem menor longevidade e alimen-
tação mais lenta, porém, necessitam de mais sangue do que os mosquitos não 
infectados (ARRUDA s.d.).
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7  TRANSMISSÃO

7.1 TRANSMISSÃO VETORIAL

A transmissão vetorial dos vírus da dengue, zika e chikungunya é muito 
semelhante, por isso, será tratada em um único item.

Para que a transmissão vetorial dessas doenças aconteça, são necessários 
alguns requisitos (FIOCRUZf, s.d.):

• Vírus (dengue, zika e/ou chikungunya);
• Vetor (Aedes aegypti ou Aedes albopictus);
• Indivíduo susceptível (que nunca teve contato com o sorotipo do vírus 

que está sendo transmitido pelo vetor).
A transmissão vetorial dos vírus se dá exclusivamente pelas fêmeas que 

estiverem infectadas e infectivas. É possível ainda que o mesmo vetor esteja 
infectado com mais de um dos vírus (FIOCRUZg, s.d.).

O mosquito é considerado infectado após sugar o sangue de um indivíduo 
doente, no período em que essa pessoa está com as partículas do vírus circu-
lando no sangue. Nesse momento, o mosquito está infectado, mas ainda não 
está apto a transmitir o vírus (FIOCRUZg, s.d.).

O vírus, que está presente no estômago do mosquito, se dissemina pelo 
organismo, se multiplica e chega às glândulas salivares. Esse processo demora 
entre 10 e 12 dias. Agora o mosquito encontra-se infectivo, ou seja, apto a 
transmitir o vírus (FIOCRUZg, s.d.).

O vírus é introduzido no organismo humano por meio da saliva do mos-
quito, injetada na corrente sanguínea por possuir uma série de substâncias 
analgésicas e anticoagulantes, que auxiliam o mosquito a não ser notado e 
sugar o maior volume possível de sangue (FIOCRUZg, s.d.).

A figura 11 esquematiza o ciclo de transmissão vetorial da dengue, zika e 
chikungunya.
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Figura 11 – Ciclo de transmissão vetorial da dengue, zika e chikungunya.

Mosquito
Infectado

Pessoa 
infectada

Pessoa 
saudável

Mosquito
saudável

2 3

41

Pessoa 
infectada

Ciclo de 
Transmissão
da Dengue

Fonte: BIOLIDER, s.d.

7.2 OUTRAS FORMAS DE TRANSMISSÃO

7.2.1 Dengue

Além da transmissão vetorial, há registros de transmissões verti cais (da 
gestante ao bebê) e por transfusões sanguíneas (BRASILb, s.d.).

7.2.2 Zika 

O vírus da zika foi identi fi cado no Brasil no fi nal de 2014, por isso as vias 
de transmissão ainda estão sendo estudadas (BRASILb, s.d.; VASCONCELOS, 
2015).

Até o momento foram confi rmadas as transmissões verti cal, por relação 
sexual e por exposição em laboratório. Ainda estão sendo estudados outros 
meios de transmissão, como o leite materno, urina, saliva, sêmen, fl uidos va-
ginais e transfusão sanguínea (CDCb, 2016).

Em relação à transmissão verti cal, é preciso verifi car a ação do vírus no or-
ganismo e o período de maior vulnerabilidade para a gestante (BRASILb, s.d.).
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7.2.3 Chikungunya

Foram relatados casos de transmissão vertical, quase exclusivamente du-
rante o período intraparto em gestantes virêmicas (quando a transmissão 
acontecer no último trimestre da gestação). Não há evidências de que a ce-
sariana altere o risco de transmissão, e não é transmitido pelo aleitamento 
materno. Pode ocorrer ainda por via transfusional, porém, transmissões da 
doença por essa via são raras devido aos protocolos que devem ser seguidos 
para realizar a transfusão sanguínea (BRASILa, 2015).
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8 AS DOENÇAS
8.1 Dengue

Doença de etiologia viral com evolução benigna na sua forma clássica ou 
grave na sua forma hemorrágica. Caracteriza-se por febre aguda com dores 
musculares e articulares intensas (BRASIL, 2001).

O vírus da dengue (figura 12) é um arbovírus do gênero Flavivírus, per-
tencente à família Flaviviridae. São conhecidos quatro sorotipos da doença: 
DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4 (BRASIL, 2001).

O Aedes aegypti é capaz de transmitir apenas três sorotipos por esse 
meiode contaminação (DENV-1, DENV-2 e DENV-4), enquanto o Aedes albo-
pictus consegue transmitir os quatro sorotipos (ARRUDA s.d.).

É a arbovirose mais difundida no mundo e com alto índice de morbidade 
e mortalidade (ARRUDA, s.d.).

Figura 12 – Vírus da dengue.

Fonte: PARANÁ, s.d.

Os sorotipos causam os mesmos sintomas e não há diferença entre a gra-
vidade da doença. Cabe ressaltar que cada indivíduo só pode ser infectado 
por cada sorotipo da dengue uma vez, pois a infecção por um deles confere 
proteção permanente para o mesmo sorotipo e parcial para os demais (apro-
ximadamente 2 a 3 meses). Dessa forma, cada pessoa pode ter dengue no 
máximo quatro vezes durante a vida (BRASIL, 2001).

Até o presente momento nenhum animal doméstico foi apontado como 
hospedeiro secundário (ARRUDA, s.d.).

Trata-se de uma enfermidade característica das áreas tropicais e subtro-
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picais e se dissemina no verão, devido ao clima mais quente, que favorece o 
desenvolvimento do vetor (BRASIL, 2001).

A dengue pode ser classificada em:
• Dengue: tem como primeira manifestação a febre alta com duração 

de dois a sete dias, de início abrupto, associado às dores musculares 
e articulares, além de cefaleia, fraqueza muscular e dor em volta dos 
olhos (BRASIL, 2016).

Em 50% dos casos o exantema está presente, atingindo a face, o 
tronco e os membros, incluindo as palmas das mãos e plantas dos 
pés. Anorexia, náuseas, vômitos, diarreias e rash cutâneo também 
podem aparecer. Após essa fase, a maioria dos pacientes se recupera 
gradativamente (BRASIL, 2016).

• Dengue com sinais de alarme: pacientes que apresentem esses sinais 
devem ser encaminhados ao serviço de saúde mais próximo o quanto 
antes. Os principais sinais de alarme são (BRASIL, 2016):
- Dor abdominal intensa e contínua;
- Vômitos persistentes;
- Acúmulo de líquidos (ascite, derrame pleural e/ou pericárdico);
- Hipotensão postural e/ou desmaio;
- Hepatomegalia maior que 2cm abaixo do rebordo costal;
- Sangramento de mucosas;
- Letargia (desinteresse) e/ou irritabilidade;
- Aumento progressivo do hematócrito.

• Dengue grave: o extravasamento de plasma pode levar ao choque 
ou acúmulo de líquidos com desconforto respiratório, sangramento 
grave ou sinais de disfunção em alguns órgãos, como o coração, os 
pulmões, os rins, o fígado e o sistema nervoso central. Quanto maior 
o valor do hematócrito, maior será a gravidade do extravasamento 
plasmático (BRASIL, 2016). 
- Choque: acontece normalmente entre o quarto e quinto dia da 

doença, quando o volume de plasma perdido é crítico, geralmen-
te precedido por sinais de alarme (BRASIL, 2016). Pode ter dura-
ção curta ou prolongada (BRASIL, 2016). 

O de curta duração tem rápida instalação, podendo levar o 
paciente a óbito de 12 a 24 horas. Se a terapia antichoque for 
apropriada a recuperação também será rápida (BRASIL, 2016).
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O choque prolongado resulta no comprometimento progres-
sivo dos órgãos, devido a hipoperfusão desses, bem como em 
acidose metabólica e coagulação intravascular disseminada, que 
pode levar a hemorragias graves e consequentemente diminui-
ção do hematócrito, agravando ainda mais o choque (BRASIL, 
2016).

- Hemorragia grave: pode acontecer hemorragia sem choque pro-
longado em alguns casos. No aparelho digestivo é mais comum 
em pacientes com histórico de úlcera péptica ou gastrites ou que 
tenha ingestão de ácido acetilsalicílico, anti-inflamatórios não es-
teroidais e anticoagulantes (BRASIL, 2016).

- Disfunção grave de órgãos: hepatites, encefalites ou miocardites 
podem acontecer sem que haja extravasamento plasmático ou 
choque concomitante. Alguns pacientes também podem apresen-
tar convulsões e irritabilidade. Insuficiência renal aguda é pouco 
frequente, mas geralmente tem pior prognóstico (BRASIL, 2016).

Crianças tem agravamento súbito, enquanto os adultos possuem agrava-
mento progressivo (ARRUDA, s.d.).

8.2 ZIKA

Doença febril aguda, autolimitada, de curta duração (entre 3 e 7 dias), 
geralmente assintomática ou com sintomas leves (BRASILc, s.d.; CDCb, 2016).

Os principais sintomas apresentados pelos indivíduos infectados pelo zika 
são cefaleia, febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas 
na pele, coceira e vermelhidão nos olhos (conjuntivite leve). Os sintomas 
menos frequentes são inchaço no corpo, dor atrás dos olhos, anorexia, dor de 
garganta, tosse seca e vômitos.

O vírus da zika, assim como o da dengue, é um arbovírus do gênero 
Flavivírus, pertencente à família Flaviviridae. O vírus foi isolado pela primeira 
vez no final da década de 1940, a partir de macacos Rhesus, na floresta Zika, 
em Uganda, o que motivou sua denominação (UFRJ, s.d; VASCONCELOS, 2015).

Até o ano de 2007, apenas 15 casos haviam sido confirmados no mundo 
(ARRUDA, s.d.). Sua primeira ocorrência no Brasil aconteceu no final de 2014, 
provavelmente introduzida durante a Copa do Mundo e, em meados de 2015, 
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percebeu-se um aumento nos casos de microcefalia e outras alterações e da 
Síndrome de Guillain-barré, principalmente nas regiões em que houve surto 
da doença (VASCONCELOS, 2015; EICKMANN et al, 2016). Dessa forma, foram 
iniciados estudos que comprovaram a relação entre o zika e essas alterações 
congênitas, porém, ainda há muito o que se estudar sobre esse vírus (BRASILb, 
s.d.).

O farmacêutico deve orientar as gestantes sobre os riscos da infecção pelo 
vírus zika e a importância dos exames do pré-natal, que representam papel 
fundamental para prevenir ou detectar patologias na gestante e no feto.

8.2.1 Síndrome Congênita do Zika

Após o acompanhamento de diversos bebês nascidos de mães infectadas 
pelo vírus, percebeu-se que a microcefalia era somente uma das alterações 
neurológicas causadas pelo zika e nem sempre estava presente nos recém-
nascidos (FIOCRUZ, 2016). 

Tal fato motivou os pesquisadores a descreverem a síndrome congênita do 
zika, pois as avaliações desses bebês evidenciaram outras alterações, como 
acentuada protuberância óssea occipital, excesso de pele e/ou dobras de pele 
no escalpo, hérnia umbilical, hipertonia global grave com hiper-reflexia, irri-
tabilidade, hiperexcitabilidade, choro excessivo, distúrbio de deglutição, além 
de respostas auditivas e visuais comprometidas. Algumas crianças apresen-
tam crises convulsivas no período neonatal, com aumento da frequência a 
partir dos três meses de idade (FIOCRUZ, 2016; EICKMANN, 2016). Além dis-
so, há relatos de alterações no fígado e coração (FIOCRUZ, 2016). 

Apesar dos avanços nas pesquisas, ainda há muito o que estudar e enten-
der sobre a ação do zika vírus nos fetos. O CRF-SP recomenda que os farma-
cêuticos consultem periodicamente os portais do Ministério da Saúde, Orga-
nização Pan-americana da Saúde e Organização Mundial da Saúde, para obter 
dados atuais sobre essas arboviroses.

8.3 CHIKUNGUNYA

Doença febril acompanhada de dor de cabeça, nas articulações e manchas 
avermelhadas pelo corpo (FIOCRUZd, s.d.) 

O vírus da chikungunya (CHIKV) é um arbovírus da família Togaravidae, 
pertencente ao gênero Alphavirus (BRASILc, 2015.). Veja a imagem do vírus 
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na figura 14. Chikungunya significa “aqueles que se dobram” em swahili, um 
dos idiomas da Tanzânia, devido à posição curvada das pessoas que buscavam 
atendimento médico na ocasião do primeiro surto da doença, em meados do 
século XX (FIOCRUZd, s.d.) Acredita-se que a chikungunya foi introduzida no 
Brasil na época da Copa do Mundo, assim como a zika, pois sua primeira ocor-
rência autóctone no país foi registrada entre julho e agosto de 2014.

Figura 14 – Vírus da chikungunya.

Fonte: FIOCRUZe, s.d.

A chikungunya é classificada em três fases, dependendo da evolução dos 
sintomas (ARRUDA, s.d.):

• Aguda: inicia-se após o período de incubação e tem duração entre 3 e 
10 dias. Caracteriza-se por:
- Febre de início abrupto e intensa poliartralgia, dores nas costas, 

cefaleia e fadiga. A poliartralgia acomete grandes e pequenas ar-
ticulações, porém é mais frequente nas regiões mais distais. 

- Edema, dor ligamentar, exantema (principalmente no tronco, pal-
mas das mãos e plantas dos pés) e mialgia de intensidade leve a 
moderada. 

- Prurido generalizado ou localizado na região palmo-plantar.
- Outras manifestações cutâneas relatadas nesta fase: dermatite 

esfoliativa, lesões vesicobolhosas, hiperpigmentação, fotossensi-
bilidade, lesões simulando eritema nodoso e úlceras orais.

- Outros sinais e sintomas descritos na fase aguda são: dor retro-o-
cular, calafrios, conjuntivite, faringite, náusea, vômitos, diarreia, 
dor abdominal e neurite. 
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- Manifestações do trato gastrointestinal são mais comuns em 
crianças. Pode haver linfoadenomegalias cervicais associadas.

Neonatos de mães infectadas tem risco de transmissão vertical no perí-
odo intraparto. Os sintomas surgem a partir do quarto dia, permanecendo 
de 3 a 7 dias. Os sintomas mais comuns são febre, síndrome álgica, recusa 
da mamada, exantemas, descamação, hiperpigmentação cutânea e edema 
de extremidades (BRASILa, 2015).

O surgimento de complicações neurológicas, hemorrágicas e acome-
timento miocárdico (amiocardiopatia hipertrófica, disfunção ventricular, 
pericardite) são frequentes nesta faixa etária. Os quadros neurológicos 
incluem meningoencefalites, edema cerebral, hemorragia intracrania, con-
vulsões e encefalopatias (BRASILa, 2015).

• Subaguda: normalmente sem febre, com agravamento da artralgia, 
da poliartrite distal e da dor articular. Essa fase permanece entre 2 e 
3 meses.
- Pode haver astenia, prurido generalizado e exantema 

maculopapular, lesões purpúricas, vasculares e bolhosas. Alguns 
pacientes podem desenvolver doença vascular periférica, fadiga 
e sintomas depressivos.

• Crônica: quando os sintomas da fase subaguda permanecerem por 
mais de 3 meses estará instalada a fase crônica. Essa fase acomete 
mais da metade dos pacientes, principalmente aqueles com mais de 
45 anos. Os principais sintomas são dor articular e musculoesquelé-
tica. O comprometimento articular é caracterizado pela limitação de 
movimento, deformidade e ausência de eritema. Também há relatos 
de dores na região sacroilíaca, lombossacra e cervical.
- Outras manifestações descritas durante a fase crônica são: fadi-

ga, cefaleia, prurido, alopecia, exantema, bursite, tenossinovite, 
disestesias, parestesias, dor neuropática, fenômeno de Raynaud, 
alterações cerebelares, distúrbios do sono, alterações da memó-
ria, déficit de atenção, alterações do humor, turvação visual e de-
pressão. Esta fase pode durar até três anos.
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9 SINAIS E SINTOMAS

Como os sintomas da dengue, zika e chikungunya são bem parecidos, em-
bora elas possuam algumas características que auxiliam na identificação, tra-
taremos das três doenças nesse capítulo. A dengue se caracteriza pelas dores 
do corpo, enquanto a chikungunya pelas dores e inchaço nas articulações e a 
zika pelas manchas na pele e coceira no corpo (BAHIA, s.d.). 

Como a dengue e, principalmente, a zika e chikungunya, são doenças re-
centes que ainda precisam ser melhor estudadas, há diferença entre os dados 
encontrados na literatura, por isso, adotamos os dados publicados pelo Mi-
nistério da Saúde.

Quadro 2 – Sintomas da dengue, zika e chikungunya.
DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA

Assintomática
(  ̴30% dos casos)

Assintomática
(  ̴ 80% dos casos)

Assintomática
(  ̴ 30% dos casos)

Viremia
1 dia antes do apareci-
mento da febre até o 
6º dia da doença

3 a 6 dias
2 dias antes do apare-
cimento dos sintomas, 
perdurando por 10 dias

Tempo de 
incubação

4 a 10 dias ~ 4 dias
3 a 7 dias no homem
10 dias no vetor

Intensidade 
da febre

- 39° a 40°C 
- Início abrupto
- 2 a 7 dias de duração
- 99% dos pacientes

- 38°C ou sem febre
- 3 a 7 dias de duração

- Acima de 39°C
- Início abrupto
- 7 dias de duração na 

média

Manchas na 
pele

A partir do 4º dia 
(30 a 50% dos casos)

Entre o 1º e o 2º dia 
(90 a 100% dos casos)

Entre o 2º e o 5º dia 
(50% dos casos)

Prurido Leve Moderado / Intenso Leve

Dores

- Corpo (musculares 
e articulações) e  
cabeça (60% dos 
pacientes)

- Atrás dos olhos (50% 
dos pacientes)

- Cabeça, articulações 
(leve, geralmente 
nas extremidades)

- Cabeça, musculares 
e principalmente 
nas articulações (in-
tenso)

Conjuntivite Raro 50-90% dos casos 30% dos casos
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Hipertrofia 
ganglionar

Leve Intensa Moderada

Outros
sintomas

Náuseas, vômito, diar-
reia, dor abdominal 
intensa, sangramento 
de mucosas, letargia 
ou irritação 
(50% dos pacientes)

Dormência nas extre-
midades, dificuldade 
para caminhar, alte-
rações neurológicas, 
paralisia facial

Erupção, náuseas, vô-
mitos

Fonte: BRASILb, s.d.; BRASILa, 2015; BRASILd, s.d.; BRASILb, 2015; BRASIL, 2010; BAHIA, s.d.; 
CRF-PR, 2016.

Quando o paciente procurar o estabelecimento relatando os sintomas 
acima, é imprescindível que o farmacêutico o oriente a procurar atendimen-
to médico e a não tomar medicamentos sem prescrição médica. Porém, nos 
casos em que o farmacêutico suspeitar que o paciente está com sinais de 
choque, deve encaminhá-lo imediatamente ao médico.

O farmacêutico poderá utilizar a ficha de atendimento (apêndice C) para 
encaminhar o paciente ao médico.
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10 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

A dengue, a zika e a chikungunya podem ser diagnosticadas de forma dife-
rencial (clínico) ou laboratorial. O diagnóstico diferencial consiste na identifi-
cação da doença pela análise dos sintomas, por processo de eliminação, que 
deverá ser confirmado posteriormente pelo diagnóstico laboratorial.

O farmacêutico, quando se deparar com um paciente que apresente os 
sintomas para essas doenças, deverá encaminhá-lo ao médico, pois não é ha-
bilitado a realizar o diagnóstico. Dessa forma, neste capítulo será abordado 
apenas o diagnóstico laboratorial, para conhecimento do farmacêutico.

Como a zika e a chikungunya são doenças recentes, as formas de diagnós-
tico vêm sendo estudadas e alteradas em curto intervalo de tempo. 

Atualmente os centros de referência de saúde pública utilizam as metodo-
logias a seguir para a confirmação das doenças (JANUÁRIO, s.d.):

• Imunológicas ou sorológicas:
- Imunocromatográfico (teste rápido): dengue;
- Enzimaimunoensaio (Elisa): dengue e chikungunya.

• Moleculares:
- Reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR): 

dengue, chikungunya e zika;
- Isolamento viral: dengue, chikungunya e zika. Esse teste é pouco 

utilizado para o diagnóstico dessas doenças, pois é muito caro e 
demora mais tempo para emitir o resultado, já que depende da 
cultura em células. Dessa forma, esse exame não será abordado 
no presente manual.

Para a realização dos exames, é necessário utilizar as amostras biológicas 
a seguir (JANUÁRIO, s.d.):

• Sangue total: dengue, chikungunya e zika;
• Soro ou plasma: dengue, chikungunya e zika;
• Líquido amniótico: zika;
• Urina: zika.
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10.1 DENGUE

O diagnóstico laboratorial da dengue envolve exames específicos e ines-
pecíficos, conforme detalhado abaixo:

• Exames específicos: isolamento do agente ou métodos sorológicos 
que demonstram a presença de anticorpos da classe IgM, em única 
amostra de soro, ou o aumento do título de anticorpos IgG (conversão 
sorológica) em amostras pareadas (PARANÁ, s.d.);
o Períodos não epidêmicos: o exame é realizado em todos os casos 

suspeitos;
o Períodos epidêmicos: o exame é realizado conforme orientação 

da vigilância epidemiológica e para todas as gestantes com 
suspeita.

• Exames inespecíficos: hematócrito, hemoglobina, plaquetas e leu-
cograma: importantes para o diagnóstico e acompanhamento dos 
pacientes com manifestações hemorrágicas e para pacientes em si-
tuações especiais: gestante, idoso (> 65 anos), hipertensão arterial, 
diabetes melitus, asma brônquica, doença hematológica ou renal crô-
nica, doença severa do sistema cardiovascular, doença ácido-péptica 
ou doença autoimune (BRASIL, 2002). O resultado fica pronto em até 
24 horas da coleta (BRASIL, 2002).

10.2 ZIKA

O diagnóstico laboratorial da zika baseia-se na identificação do vírus por 
RT-PCR. Até o momento não há teste sorológico (IgG e IgM) em qualidade e 
quantidade disponível (ARRUDA, s.d.).

A análise será confirmada com resultados negativos quando testados com 
os vírus da dengue, encefalite japonesa, febre amarela, hepatite C, chikun-
gunya, Ross River, citomegalovírus, Epstein-Barr, varicela zoster, herpes sim-
plex 1, hepatite B, B19, adenovírus e subtipos enterovírus humanos, incluindo 
enterovírus humano 71, ecovirus 6, poliovirus Sabin tipo 1, 2 e 3, e os coxsa-
ckievirus A10 e B4 (CEARÁ, s.d.).
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10.3 CHIKUNGUNYA

Existem dois tipos de testes capazes de detectar o vírus chikungunya (BRA-
SILc, s.d.; CVE, 2014; BRASIL, 2014; JANUÁRIO, s.d.):

• RT-PCR:  para amostras de soro de sangue total coletadas até o 10º 
dia do início dos sintomas. É capaz de detectar a presença do vírus e 
quantificar a carga viral.

• Elisa: para soro ou plasma coletados a partir do 4º dia do início dos 
sintomas. Detectam os anticorpos, mas não quantificam a carga viral. 
De qualquer maneira, trata-se de um exame importante para a Vigi-
lância Epidemiológica.

Esses testes já são utilizados no Brasil para o diagnóstico de outras do-
enças e são disponibilizados nos laboratórios de referência da rede pública 
(BRASILc, s.d.).
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11 PREVENÇÃO

A melhor forma de combater a epidemia da dengue, zika e chikungunya 
é eliminar o vetor. Sendo assim, esta ação pode ser realizada por meio do 
controle mecânico, biológico ou químico. Portanto é fundamental que o far-
macêutico esteja preparado para orientar e conscientizar a população sobre 
essas medidas de prevenção. 

11.1 CONTROLE MECÂNICO

O controle mecânico consiste na destruição dos depósitos, ou na sua alte-
ração, impedindo o acúmulo de água (UFRGS, 2016). Para isso, é necessário 
seguir as recomendações abaixo:

- Armazenar o lixo em sacolas plásticas e vedá-las bem;
- Encher os pratinhos dos vasos de planta com areia até a borda;
- Instalar mosquiteiros, principalmente nos berços ou camas de 

crianças;
- Instalar telas em portas e janelas;
- Jogar os recipientes que possam acumular água, como potes, 

latas e garrafas vazias no lixo;
- Lavar os recipientes utilizados para guardar água com escova e 

sabão (exemplo: jarras, tanques, vasos de plantas aquáticas);
- Manter a caixa d’água bem fechada e colocar uma tela no ladrão;
- Manter os toneis e barris d’água bem vedados;
- Manter as calhas desobstruídas, para que a água não acumule;
- Utilizar roupas que minimizem a exposição da pele.

A utilização de mosquiteiros no berço e carrinho do bebê é uma opção 
segura de prevenção, enquanto o bebê não se mexe muito no berço. É impor-
tante verificar se há mosquitos sob o véu antes de colocar a criança no berço 
ou carrinho e lavá-lo com frequência (MOURAD, s.d.).

 Existem mosquiteiros tratados com inseticida e são aprovados pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), porém, é mais difícil de ser encontrado 
e o preço é relativamente alto (MOURAD, s.d.).
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11.2 CONTROLE BIOLÓGICO

O controle biológico consiste na eliminação do vetor utilizando inimigos 
naturais. Este controle pode ser feito por meio de peixes que se alimentam de 
larvas do mosquito (UFRGS, 2016). 

Além disso, podem ser utilizados produtos biológicos que são constituídos 
por micro-organismos viáveis para o tratamento de sistemas sépticos e tubu-
lações sanitárias de esgoto, e para outros locais com a finalidade de degradar 
matéria orgânica e reduzir odores (UFRGS, 2016). 

Entre as novas alternativas de controle, destaca-se um projeto multidisci-
plinar envolvendo vários países, inclusive o Brasil (por meio da Fiocruz), com 
o objetivo de cessar a transmissão dos vírus da dengue, zika e chi¬kungunya 
a partir da inserção da bactéria Wolbachia (mosca das frutas) no vetor. Desta 
forma, a prole nascerá infectada com a bactéria e consequentemente terá seu 
tempo de vida reduzido, minimizando assim a transmissão dessas doenças 
(ARRUDA, s.d.). 

11.3 CONTROLE QUÍMICO

O controle químico consiste no uso de substâncias, orgânicas ou inorgâni-
cas, de origem natural ou sintética. Nessa categoria estão os inseticidas, pro-
dutos ou substâncias destinados a matar insetos. (UFRGS, 2016).

Outra forma de controle químico são os repelentes, que serão abordados 
em um item específico devido a sua importância e complexidade. 

11.4 REPELENTES

11.4.1 Repelentes Tópicos

Os repelentes corporais podem ser utilizados para manter o mosquito 
afastado das pessoas por um tempo limitado. O tempo de ação do repelente 
dependerá do princípio ativo utilizado, do tipo de pele e transpiração da pes-
soa, temperatura e umidade do local (SBD, 2015).

Além disso, deve-se utilizar o repelente adequado para cada faixa etária, 
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de acordo com as recomendações abaixo (SBD, 2015):
• Crianças até 6 meses: não devem utilizar repelentes;
• Crianças entre 6 meses e 2 anos de idade: 

- IR3535: duração de até 4 horas. Aplicar no máximo uma vez ao dia.
• Crianças entre 2 e 7 anos de idade:

- IR3535: duração de até 4 horas. Aplicar no máximo duas vezes ao dia.
- Icaridina 20-25%: duração de até 10 horas. Aplicar no máximo 

duas vezes ao dia.
- DEET infantil 6-9%: duração de 4 a 6 horas. Aplicar no máximo 

duas vezes ao dia.
• Crianças a partir de 7 anos de idade:

- Icaridina 20-25%: duração de até 10 horas. Aplicar no máximo 
três vezes ao dia.

- DEET infantil 6-9%: duração de 4 a 6 horas. Aplicar no máximo 
três vezes ao dia.

- IR3535: duração de até 4 horas. Aplicar no máximo três vezes ao dia.
• Adultos e gestantes:

- Icaridina 20-25%: duração de até 10 horas. Aplicar no máximo 
três vezes ao dia.

- DEET 10-15%: duração de 6 a 8 horas. Aplicar no máximo três 
vezes ao dia.

- IR3535: duração de até 4 horas. Aplicar no máximo três vezes ao dia.

Os compostos acima estão presentes nos repelentes tópicos disponíveis no 
Brasil que são eficazes na prevenção de picadas de mosquitos. (MOURAD, s.d.).

É importante orientar a população a não aplicar o repelente mais do que 
três vezes ao dia, pois pode causar intoxicação.

Os repelentes não devem ser aplicados próximos dos olhos, do nariz e da 
boca. O paciente deve ser orientado a lavar as mãos após a aplicação, não 
dormir com o repelente e não deixar crianças aplicarem o produto sozinhas 
(SBD, 2015; MOURAD, s.d.).

Crianças menores de seis meses não devem utilizar repelentes pois a pele 
é muito delicada e as substâncias que compõem os produtos podem provocar 
reações alérgicas (MOURAD s.d.).
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11.4.2 Repelentes Elétricos

Existem atualmente dois tipos de repelentes elétricos: os que liberam in-
seticidas e os que emitem ondas de ultrassom ou eletromagnéticas. Ambos 
são eficazes e reduzem a aproximação dos mosquitos, por isso, mantenha-os 
próximos de portas e janelas (SBD, 2015; MOURAD, s.d.).

Os repelentes que liberam inseticidas devem ser evitados nos quartos das 
crianças enquanto estiverem dormindo (MOURAD, s.d.).

Os repelentes que emitem ondas de ultrassom ou eletromagnéticas de-
vem ser utilizados em ambientes fechados e muitas vezes são necessários 
vários aparelhos para apresentar efeito em todo o cômodo (MOURAD, s.d.).
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12 TRATAMENTO

Não existe tratamento específico para a dengue, zika e chikungunya. O 
tratamento consiste no alívio dos sintomas, reposição de líquidos perdidos, 
manutenção da atividade sanguínea e repouso.

A febre e as dores musculares e articulares poderão ser tratadas com pa-
racetamol e dipirona, porém, o farmacêutico deve encaminhar os pacientes 
que relatarem os sinais e sintomas descritos no capítulo 9 ao serviço de saúde 
mais próximo. Além disso, deve orientá-los a não ingerir medicamentos que 
contenham ácido acetilsalicílico e anti-inflamatórios não esteroidais (Aines), 
pois podem provocar hemorragia, e não ingerir outros medicamentos antes 
de consultar o médico, pois podem mascarar os sintomas que caracterizam 
outras doenças. 

Cabe também ao farmacêutico convidar o paciente a retornar ao esta-
belecimento para realizar o acompanhamento farmacoterapêutico depois de 
receber o diagnóstico.

No final de 2015 foi aprovada uma vacina contra a dengue, que será dispo-
nibilizada em breve, porém não previne a infecção por zika ou chikungunya. 
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13 HOMEOPATIA

A homeopatia pode contribuir para a prevenção e tratamento da dengue, 
zika e chikungunya.

Para os sintomas da dengue clássica, o princípio ativo homeopático mais 
indicado é o Eupatorium perfoliatum, enquanto que os mais indicados para 
a dengue grave são o Phosphorus e o Crotalus horridus. A experiência clínica 
demonstrou que a indicação de uma fórmula contendo os três princípios ati-
vos têm obtido resultados positivos. Essa fórmula tem sido muito utilizada no 
interior do Estado de São Paulo.

O Gelsemium sempervirens tem se demonstrado um ótimo princípio ativo 
para prevenção e tratamento dos sintomas neurológicos da zika.

13.1 INDICAçõES E POSOLOGIA

O farmacêutico poderá prescrever os medicamentos homeopáticos, se-
guindo o disposto na Resolução CFF nº 586/2013, porém, deverá registrar 
todo o atendimento, a indicação do medicamento, os dados do paciente, a 
presença de outras patologias declaradas, a utilização de outros medicamen-
tos, posologia, duração do tratamento, entre outros dados. 

O paciente deverá ser orientado a voltar ao estabelecimento ou procurar 
um serviço de saúde se houver o aparecimento de outros sintomas.

• Dengue e chikungunya: 
o Complexo: Phosphorus 12 CH, Eupatorium perfoliatum 12 CH, 

Crotalus horridus 12 CH;
o Prevenção: ingerir 5 gotas uma vez por semana, durante todo o 

período da epidemia;
o Tratamento: ingerir 5 gotas quatro vezes ao dia, durante 10 dias.

• Zika: 
o Complexo: Gelsemium 30 CH;
o Prevenção: 5 gotas uma vez ao mês, ao longo do ano, 

principalmente para mulheres em idade fértil;
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o Tratamento (suspeita ou confirmação): 5 gotas quatro vezes 
ao dia, durante 10 dias. No caso de sintomas neurológicos, a 
medicação deverá ser mantida até completar uma semana de 
remissão completa do quadro clínico (Guillain Barré).

13.2 HOMEOPROFILAXIA: REGISTROS DE USO EM 
HUMANOS, ESTUDOS E ENSAIOS 

• Chikungunya: estudo realizado em 2006, em Kerala, Índia, 
demonstrou que 73% do grupo não protegido contraiu 
chikungunya e apenas 17% do grupo protegido contraiu a doença;

• Dengue: estudos realizados em diversos locais demonstraram 
resultados positivos para o tratamento homeopático, conforme 
detalhado a seguir:
o 1996: em estudo realizado em Delhi, na Índia, com pelo 

menos 39.200 pessoas, apenas 5 pessoas (0,125%) 
apresentaram sintomas leves. Os demais não apresentaram 
os sintomas da dengue;

o 2001: estudo realizado em São Paulo, Brasil, administrou 
uma única dose de homeoprofilático em 40% da população 
residente nas áreas mais afetadas. A incidência de dengue 
nessas áreas se reduziu em 81,5%;

o 2007: estudo realizado em Macaé, Rio de Janeiro, em que 
a Secretaria Municipal de Saúde administrou 156.000 doses 
de um complexo homeopático e 129 doses de “gênios 
epidêmicos” a pacientes ambulatoriais sintomáticos. A 
incidência da doença se reduziu em 71% em relação ao ano 
anterior. No restante do Estado do Rio de Janeiro houve um 
aumento de 315%.

Para consultar referências internacionais de complexos homeopáticos 
como profiláticos para doenças epidêmicas acesse: www.homeopathycenter.
org/homeoprophylaxis-human-records-studies-and-trials.
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14 PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS
O farmacêutico, ao conhecer as plantas e suas preparações, poderá in-

dica-las à população como forma complementar de combate ao mosquito e 
auxílio no tratamento sintomático.

14.1 REPELENTES DE INSETOS

Os efeitos repelentes das plantas estão relacionados principalmente aos 
óleos essenciais, que são muito voláteis, por isso dissipam o aroma no am-
biente, que normalmente é forte e desagradável aos insetos, mantendo-os 
afastados. No entanto, por serem muito voláteis, seu efeito tem curta duração 
(CORRÊA; SALGADO; 2011; STEFANI et al., 2009). 

A ação repelente no ambiente se restringe a um raio pequeno, e se houver 
corrente de ar essa ação será reduzida. 

Cabe ressaltar que os repelentes que não possuem comprovação de eficá-
cia não são aprovados pela Anvisa (ANVISA, 2015).

Já nas formulações tópicas, recomenda-se a aplicação a cada hora para ga-
rantia da ação repelente, devido à volatilidade do óleo (STEFANI et al., 2009).

14.2 TRATAMENTO DOS SINTOMAS

Algumas plantas são indicadas para tratar alguns sintomas da dengue, zika 
e chikungunya, como a febre e dores, conforme o quadro 3.

Quadro 3 – Plantas indicadas para o tratamento dos sintomas da dengue, 
zika e chikungunya.

Parte da planta Nome popular Nome científico Posologia

Folhas Guaçatonga Casearia sylvestris

Infusão: 2 a 4 g (1 a 2 colhe-
res de sobremesa) em 150 
mL (xícara de chá).
Utilizar 1 xícara de chá, 3 a 4 
vezes ao dia (via tópica).

Folhas Capim-limão
Cymbopogon 
citratus

Infusão: 1-3 g (1 a 3 colheres 
de chá) em 150 mL (xícara de 
chá).
Utilizar 1 xícara de chá, 2 a 3 
vezes ao dia.



39

Folhas Alfavaca
Várias espécies de 
Ocimum

Infusão: 1-3 g (1 a 3 colheres 
de chá) em 150 mL (xícara de 
chá).
Utilizar 1 xícara de chá, 2 a 3 
vezes ao dia.

Mil-folhas
Achillea 
millefolium

Tintura 20% - tomar 5 mL 
da tintura diluídos em meio 
copo d’água, 3x ao dia, entre 
as refeições (via oral).
Infusão: 1 a 2 g (1-2 colheres 
de chá) em 150 mL (xícara de 
chá) – utilizar 1 xícara de chá, 
3 a 4 vezes ao dia (via oral)

Folhas Hortelã
Mentha sp, 
principalmente a 
Mentha x piperita

Infusão: 1,5 g (3 colheres de 
café) em 150 mL (xícara de 
chá).
Utilizar 1 xícara de chá, 2 a 4 
vezes ao dia.

Fonte: CARNEIRO et al., 2014; LIMA et al., 2007; GIRALDI; HANAZAKI, 2010; HANAZAKI; LEITÃO-
FILHO; BEGOSSI, 1996; CRF-SP, 2015.

Deve-se evitar a ingestão de chás e fitoterápicos de plantas ricas em salici-
latos, como o salgueiro (Salix alba), pois interferem nos processos de coagu-
lação e no consumo dos alimentos que os contenham em excesso. 

Há ainda plantas que possuem outras classes fitoquímicas que devem ser 
evitadas por também interferir no processo de coagulação, como garra-do-
diabo, unha-de-gato, alho, ginseng, Ginkgo biloba, boldo-do-chile, camomila 
e guaco (DESTRO et al., 2006; NICOLETTI et al., 2010; HIROTA et al., 2014; 
CZELUSNIAK et al., 2012). 

Existem relatos sobre a utilização de plantas com propriedades antivirais 
no tratamento de doenças, como as folhas e flores do cravo amarelo (Tagetes 
patula e outras espécies), folhas de goiabeira (Psidium guajava), capim-limão 
(Cymbopogon citratus) e folhas e frutos do melão-de-são-caetano (Momor-
dica charantia), que podem ser ingeridos na forma de chá por infusão, em 
pequenas doses ao longo do dia até o alívio dos sintomas.
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Apêndice A

Orientações/glossário

Para auxiliar o farmacêutico no atendimento e cuidados ao paciente com 
suspeita de Dengue, Zika ou Chikungunya, o CRF-SP elaborou dois documentos: 

	Algoritmo de manejo do paciente com suspeita de Dengue, Zika ou Chikungunya;

	Ficha de Atendimento Farmacêutico – Suspeita de Dengue, Zika ou Chikungunya

Seguem algumas orientações para o farmacêutico que desejar utilizar os 
referidos documentos:

Ao realizar o manejo do paciente com suspeita de dengue, zika ou chikungunya, 
seguindo o algoritmo elaborado pelo CRF-SP, deve-se proceder ao preenchimento da Ficha de Atendimento 
Farmacêutico – Suspeita de Dengue, Zika ou Chikungunya.

Recomendações para preenchimento da Ficha de Atendimento Farmacêutico – Suspeita de Dengue, Zika ou 
Chikungunya

Nas informações complementares é importante relatar:

•	 Se o paciente tem alguma doença crônica 

•	 Se utiliza medicamentos de uso contínuo

•	 Se utilizou medicamentos nos últimos 14 dias 

Glossário (termos utilizados na ficha e no algoritmo)

•	 Artralgia: dor em uma ou mais articulações.

•	 Dor retro-orbital: dor atrás e ao redor dos olhos.

•	 Enchimento capilar: manobra destinada a avaliar a velocidade de enchimento do leito capilar superficial após 
compressão/descompressão da polpa de um dedo. Fornece rapidamente uma ideia do volume sanguíneo 
circulante e permite avaliar o estado de hidratação do paciente. Quando superior a 2 segundos, pode ser 
indicativo de choque hipovolêmico.

•	 Eritema: coloração avermelhada da pele ocasionada por vasodilatação capilar. Ao pressionar a superfície 
afetada com uma lâmina de vidro (manobra denominada vitroscopia), deve desaparecer, e reaparece ao 
cessar a pressão.

•	 Exantema: alteração difusa da coloração cutânea, caracterizada por eritema  com elevação das camadas mais 
superficiais da pele (pápulas), vesículas, etc. Pode ser produzido por uma infecção geralmente viral (rubéola, 
varicela, sarampo), por alergias a medicamentos, etc.

•	 Hematêmese: eliminação de sangue proveniente do sistema gástrico, através de vômito.

•	 Leucopenia: diminuição, abaixo do normal, do número dos glóbulos brancos do sangue.

•	 Lipotimia: sensação de desmaio, sem que esse, efetivamente ocorra.

•	 Melena: eliminação de fezes de coloração negra. Relaciona-se com a presença de sangue proveniente da 
porção superior do tubo digestivo (esôfago, estômago e duodeno). Necessita de uma avaliação urgente, pois 
representa um quadro grave.

•	 Mialgias: dores musculares.

•	 Oligúria: eliminação de urina em volume inferior a 500 ml por dia. É produzida por desidratação, estados de 
choque, infecções graves, insuficiência renal, etc.

•	 Petéquias: pequenas manchas vermelhas ou purpúreas, não-salientes, que surgem na pele ou membranas 
mucosas, devido a hemorragias intradérmicas ou submucosas. No seu curso evolutivo, essas manchas 
passam a azuis ou amarelas.

•	 Plaquetopenia ou trombocitopenia: diminuição da taxa de plaquetas no sangue.

•	 Prostração: ato de prostrar, enfraquecimento, adinamia, grande debilidade.
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Apêndice B

t tManejo do pacien e com suspei a de dengue, zika ou chikungunya

Importante
1. Condições clínicas especiais e/ou risco social ou comorbidades que devem ser consideradas: lactentes (menores de 2 anos), 
gestantes, adultos com idade acima de 65 anos, com hipertensão arterial ou outras doenças cardiovasculares graves, diabetes 
mellitus, DPOC, doenças hematológicas crônicas (principalmente anemia falciforme), doença renal crônica, doença ácido péptica e 
doenças autoimunes. Estes pacientes podem apresentar evolução desfavorável e devem ter acompanhamento diferenciado.

naproxeno) não devem ser utilizados em caso de suspeita dessas doenças. E o paracetamol, em doses exageradas, também pode 
         ser prejudicial para os pacientes com suspeita de dengue, zika ou chikungunya, uma vez que podem ocorrer graves danos hepáticos.            

 

Caso a 
farmácia 

realize serviços 
farmacêuticos, 
aferir a pressão 

arterial e a 
temperatura 

corpórea

O 
paciente 

apresenta sinal 
de alarme e/ou sinal 

de choque?

Sinais de Choque

• Hipotensão arterial 
• Pressão arterial convergente 

(PA diferencial < 20 mmHg) 
• Choque 
• 
• Enchimento capilar lento     

(> 2 segundos)

Sinais de Alarme

• Oligúria
• Dor abdominal intensa e contínua 
• Vômitos 
• Hipotensão postural e/ou lipotimia 
• Sangramento de mucosas             

(ex: gengival)
• Sangue nas fezes
• Sonolência e/ou irritabilidade 
• Hipotermia 
• Desconforto respiratório
• Queda abrupta de plaquetas

Sinal de Alarme

Recomendar hidratação e 
encaminhar o paciente para 

atendimento médico

Não Sim

Encaminhar ao serviço 

outras causas

Pesquisar data de início 
dos sintomas e analisar a 

história epidemiológica

Sim Sim

Sinal de Choque

Encaminhar o paciente 
imediatamente ao hospital

Encaminhar o paciente 

de que sejam realizados 
exames e monitoramento

Não

Alertar o 
paciente de 

que os sinais 
de alarme 
costumam 
aparecer 

na fase de 
remissão da 

febre

Ficha de Atendimento - 
Suspeita de dengue, zika 

ou chikungunya

O paciente apresenta suspeita de dengue, zika ou  chikungunya?
(Febre com duração máxima de 7 dias, adicionada a pelo menos 

dois sintomas dentre os seguintes: cefaleia, conjuntivite sem secreção, 
diarreia, dor retro orbital, exantema, petéquias, prostração, prurido, 

mialgia, artralgia intensa nas mãos e pés, artrite e náuseas)
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Apêndice C

Ficha de Atendimento Farmacêutico - Suspeita de Dengue, Zika ou Chikungunya

Dados do Paciente

Nome completo: ______________________________________________________________
Idade: _______________   Sexo: (  ) Fem  (  ) Masc 
Gestante: (  ) Não  (  ) Sim – tempo de gestação: ________________ 
Município     de      residência / UF: ________________________________ 
Endereço: ___________________________________________________________________

Entrevista farmacêutica

Viajou nos últimos 14 dias para área onde esteja ocorrendo transmissão dessas doenças?    (   ) Sim  (   ) Não

Apresentou febre, entre 2 a 7 dias?  (   ) Não  (   ) Sim – informar a temperatura apresentada: _____

Manifestações relatadas pelo paciente: 
Náuseas (   ) Sim  (   ) Não  
Vômitos  (   ) Sim  (   ) Não 
Exantema  (   ) Sim  (   ) Não  
Mialgias  (   ) Sim  (   ) Não  
Artralgia  (   ) Sim  (   ) Não  
Cefaleia  (   ) Sim  (   ) Não 
Dor retro-orbital  (   ) Sim  (   ) Não  
Petéquias  (   ) Sim  (   ) Não 
Sangramento de mucosas (ex: gengival) (   ) Sim  (   ) Não 
Sangue nas fezes  (   ) Sim  (   ) Não 
Oligúria  (   ) Sim  (   ) Não

Parâmetros Fisiológicos e Bioquímicos

Pressão arterial: ____________________________________ Temperatura corporal: _____________________________________
Exames laboratoriais: (   ) Sim  (   ) Não apresentou exames laboratoriais
Leucopenia: (   ) Sim  (   ) Não (   ) Não apresentou exames laboratoriais
Plaquetopenia: (   ) Sim  (   ) Não (   ) Não apresentou exames laboratoriais
TGO elevado: (   ) Sim  (   ) Não (   ) Não apresentou exames laboratoriais
TGP elevado: (   ) Sim  (   ) Não (   ) Não apresentou exames laboratoriais

Informações Complementares
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Solicito que o paciente seja avaliado, visto que apresenta suspeita de dengue, zika ou chikungunya.

Agradeço a atenção.

_______________________
Assinatura do farmacêutico
Nome completo: ______________________________________
No CRF-SP: _______________________ Data: ___/___/______

Unidade de Saúde mais próxima da farmácia

Nome: ______________________________________________ Endereço: ______________________________________________
Telefone: ____________________

Hipotensão postural e/ou lipotimia  (   ) Sim  (   ) Não
Sonolência ou irritabilidade  (   ) Sim  (   ) Não
Desconforto respiratório  (   ) Sim  (   ) Não
Dores abdominais  (   ) Sim  (   ) Não
Hipotermia  (   ) Sim  (   ) Não
Hipotensão arterial  (   ) Sim  (   ) Não
Pressão arterial convergente (PA diferencial < 20mmHg)  (   ) Sim  (   ) Não
Choque  (   ) Sim  (   ) Não

  (   ) Sim  (   ) Não
Enchimento capilar lento (> 2 segundos)  (   ) Sim  (   ) Não
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