


DENGUE

Em 2016 foram notificados 1.483.623 casos prováveis de Dengue;

Em 2017 foram registrados 239.389  casos prováveis de Dengue ;

Em 2018, de 1/1/2018 até 28/07/2018, foram registrados 187.830 casos prováveis de dengue no país;

Em 2018, no período acima, a região Centro-Oeste registrou o maior número de casos prováveis (68.768 
casos; 36,6%) em relação ao total do país, seguida das regiões Sudeste (54.763 casos; 29,2%), Nordeste 
(50.629 casos; 26,9%), Norte (11.565 casos; 6,2%) e Sul (2.114 casos; 1,2%)

Registrados 87 óbitos com taxa de letalidade de 36,3 por 100.000 casos da doença.





CASOS PROVÁVEIS DE DENGUE

• Até 28/07/2018
• Fonte: Boletim Epidemiológico Ministério Saúde

*



DENGUE CLÁSSICA

• Quadro abrupto de febre de 39-40C, cefaléia retroorbitária, rash cutâneo maculo-
eritematoso difuso, algumas vezes morbiliforme, podendo ser também petequial, 
essa fase dura de 5 a 8 dias em media;

• Porém o paciente pode evoluir para quadros mais graves da doença em uma
minoria dos casos;

• Os sinais de alarme são sintomas/sinais clínicos relacionados ao aumento da 
permeabilidade capilar que apontam para um curso mais grave da doença;

• Devem servir como luzes de alerta para o manejo clínico apropriado.



DENGUE COM SINAIS DE ALARME

a) Dor abdominal intensa (referida ou à palpação) e contínua;

b) Vômitos persistentes;

c) Acúmulo de líquidos (ascite, derrame pleural, derrame pericárdico);

d) Hipotensão postural e/ou lipotimia;

e) Hepatomegalia maior do que 2 cm abaixo do rebordo costal;

f) Sangramento de mucosa;

g) Letargia e/ou irritabilidade;

h) Aumento progressivo do hematócrito;



DENGUE GRAVE

• Choque – ocorrendo quando um volume crítico de plasma é perdido através 
do extravasamento, geralmente ocorrendo entre os dias 4 ou 5 da doença, e 
frequentemente precedido por sinais de alarme

• Acúmulo de líquidos com desconforto respiratório

• Sangramentos graves

• Disfunções orgânicas envolvendo o coração, pulmões, rins, fígado e SNC



CHOQUE

• O quadro mais importante a ser diagnosticado é o do choque compensado, pois
nessa fase o doente necessita de apoio hídrico e eletrolítico mas não tem ainda
sinais graves do choque;

• Nessa fase o doente tem taquicardia, extremidades frias, pulso fraco e filiforme,
redução da pressão de pulso (< 20mmHg) que é a diferença entre a PAS e a PAD. Esse
paciente frequentemente apresenta-se também taquipneico e oligúrico (< 400-
500mL/dia ou aproximadamente 20mL/hora em pacientes adultos)



COMPROMETIMENTO PULMÃO/CORAÇÃO

• Pode ocorrer, na dengue grave, insuficiência cardíaca, miocardite,
manifestando-se com redução de fração de ejeção e choque cardiogênico;

• As miocardites por dengue são expressas principalmente por alterações do
ritmo cardíaco (taquicardias e bradicardias), inversão da onda T e do segmento
ST com disfunções ventriculares (diminuição da fração da ejeção do ventrículo
esquerdo), podendo ter elevação das enzimas cardíacas;

• Síndrome da angústia respiratória, pneumonites e sobrecargas de volume
podem ser a causa do desconforto respiratório.



SANGRAMENTOS GRAVES

• Em alguns casos pode ocorrer hemorragia maciça sem choque prolongado. 

• Não estão obrigatoriamente associados  a trombocitopenia e à 
hemoconcentração



DISFUNÇÕES ORGÂNICAS

Alguns pacientes podem ainda apresentar manifestações neurológicas, incluindo
convulsões, irritabilidade, com meningites linfomonocitárias, encefalites,
polirradiculoneurties, polineuropatias e encefalites.



DIAGNÓSTICO DE DENGUE

• NS1 positivo a partir do 1o. dia até o 5o. dia de sintomas;

• IgM positiva a partir do 5o-6o. dia de sintomas até 10o.-12o. Dia;

• IgG positiva a partir do 9o.-12o. dia de sintomas e persiste para toda vida;

• Rt-PCR para Dengue nos primeiros 6 dias;

• Diagnóstico diferencial com Zika, Chikungunya, Febre Tifóide, Leptospirose, 

Malária, Sepse, dentre outras patologias.





LABORATÓRIO INESPECÍFICO DE SEGUIMENTO

• Leucograma Leucometria normal ou leucopenia com monocitose é a regra, podem aparecer
• linfócitos atípicos a partir do 3o. dia doença;

• Proteína C reativa Geralmente menor do que 50 mg/L (ou 5,0mg/dL);

• PlaquetasMétodo de Fônio é o mais correto para interpretação, principalmente para valores
< 20.000/mm3;

• TGO/TGP  Comum esperar alterações, fazendo parte do diagnóstico Dengue, com valores de
• até 10 vezes LS

• TP Pode apresentar-se alargado, relação mais direta com distúrbios de coagulação

• Na+/K+/Uréia/Creatinina  Avaliação hidratação e dos eletrólitos



CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



MANEJO DO PACIENTE COM SUSPEITA DE DENGUE

O manejo adequado dos pacientes depende do reconhecimento precoce dos sinais
de alarme, das intervenções adequadas para cada estágio da doença, da
necessidade de re-estadiar os casos adequando a conduta médica, e por isso é
fundamental o exame físico repetido



LEVAR EM CONSIDERAÇÃO…

Para o diagnóstico de Dengue:

Quadro febril de 2 a 7 dias + manifestações clínicas compatíveis – pelo menos 2 grupos
preenchidos, a saber:

 exantema

 cefaléia/dor retroorbitária

mialgias/artralgias

 náuseas/vômitos

 petéquias

 prova do laço positiva ( > 20 petéquias em 2,5cm2)

 leucopenia



PROVA DO LAÇO

• Medição indireta da permeabilidade vascular capilar;

• Para fazer o teste da prova do laço deve-se desenhar, no antebraço, um quadrado com uma área de 2,5 x 
2,5 cm e depois seguir estes passos:

• Avaliar a pressão arterial da pessoa com o esfigmomanômetro;

• Insuflar novamente o manguito do esfigmomanômetro até ao valor médio entre a pressão máxima e a 
mínima. É feito o cálculo pela fórmula: Pressão Arterial Máxima + Pressão Arterial Mínima dividido por 2, 
ou seja, se o valor de pressão arterial for 120x80, deve-se insuflar o manguito até os 100 mmHg;

• Esperar 5 minutos com o manguito insuflado na mesma pressão;

• Depois de 5 minutos desinsuflar e retirar o manguito;

• Deixar o sangue circular por pelo menos 2 minutos.



LEVAR EM CONSIDERAÇÃO…

Para o manejo de Grupos especiais:

Lactentes menores do que 2 anos; adultos maiores de 65 anos; gestantes; pacientes
com asma; diabetes mellitus; hipertensão arterial; cardiopatas; pneumopatas;
pacientes com disfunção renal ou hematológica



LEVAR EM CONSIDERAÇÃO…

Os sinais de alarme:

 Dor abdominal intensa (referida ou à palpação) e contínua

 Vômitos persistentes

 Acúmulo de líquidos (ascite, derrame pleural, derrame pericárdico)

 Hipotensão postural e/ou lipotimia

 Hepatomegalia maior do que 2 cm abaixo do rebordo costal

 Sangramento de mucosa

 Letargia e/ou irritabilidade

 Aumento progressivo do hematócrito



GRUPO A

 Caso suspeito de dengue

 Não pertence a grupos especiais de atenção 

 Ausência de sinais de alarme



CONDUTA GRUPO A

• Prescrever paracetamol e/ou dipirona

• Não utilizar salicilatos ou anti-inflamatórios não esteroides.

• Orientar repouso e hidratação oral



GRUPO B

 Caso suspeito de dengue

 Ausência de sinais de alarme

 Apresenta sangramento espontâneo de pele (petéquias) ou induzido (prova 
do laço positiva) ou pertence a grupos especiais de atenção ou paciente com 
comorbidades



CONDUTA GRUPO B

• Prescrever paracetamol e/ou dipirona

• Não utilizar salicilatos ou anti-inflamatórios não esteroides.

• Orientar repouso e hidratação oral

• Acompanhamento em leito de observação até resultados exames laboratoriais 
e evolução na unidade



GRUPO C

 Caso suspeito de dengue

 Presença de sinais de alarme



CONDUTA GRUPO C

Para os pacientes do grupo C, o mais importante é iniciar a reposição volêmica
imediata, em qualquer ponto de atenção, independente do nível de
complexidade, inclusive durante eventual transferência para uma unidade de
referência, mesmo na ausência de exames complementares



CONDUTA GRUPO C

 Os exames de imagem recomendados são radiografia de tórax (PA, Perfil) e ultrasonografia de abdomen.

 Outros exames devem ser realizados conforme necessidade: glicemia, ureia, creatinina,  eletrólitos, 
gasometria, TP e ecocardiograma.

 Proceder a reavaliação clínica (sinais vitais, PA, avaliar diurese: desejável 1 ml/kg/h 

 Manter hidratação de 10 ml/kg/hora, na segunda hora, com a avaliação do hematócrito em 2 horas (após a 
etapa de reposição volêmica);

 Os pacientes do Grupo C devem permanecer em leito de internação até estabilização e critérios de alta 
por um período de pelo menos 48 horas;

 Se houver melhora clínica e laboratorial após as fases de expansão, iniciar a fase de manutenção:  25 
ml/kg em 6 horas. Se houver melhora iniciar segunda fase;



GRUPO D

 Caso suspeito de dengue

 Presença de sinais de choque [taquicardia, PA convergente, enchimento capilar
lento (>2 seg), extremidades distais frias, pulso filiforme, hipotensão arterial,
extravasamento liquidos com insuficiência respiratória], ou sangramento grave ou
disfunção grave de órgãos (coração, SNC, dentre outros)



CONDUTA GRUPO D

Reposição volêmica (adultos e crianças):

Iniciar imediatamente fase de expansão rápida parenteral, com solução salina isotônica ou 
Ringer Lactato: 20 ml/kg em até 20 minutos, em qualquer nível de complexidade, inclusive 
durante eventual transferência para uma unidade de referência, mesmo na ausência de 
exames complementares.



CONDUTA GRUPO D

• Repetir fase de expansão até três vezes

• Se houver melhora clínica e laboratorial após fases de expansão, retornar para a fase de 
expansão do grupo C e seguir a conduta recomendada para o grupo



PERSISTÊNCIA DO CHOQUE

 Se o hematócrito estiver em ascensão (perda para o 3º Espaço), após a 
reposição volêmica adequada: 

– utilizar expansores plasmáticos (albumina 0,5-1 g/kg); preparar solução de 
albumina a 5% (para cada 100 ml desta solução, usar 25 ml de albumina a 20% e 75 
ml de SF a 0,9%); na falta desta, usar coloides sintéticos, 10 ml/kg/hora.

 Se o hematócrito estiver em queda e houver persistência do choque – investigar 
hemorragias e avaliar a coagulação.



USO DE HEMODERIVADOS

 Na presença de hemorragia, transfundir concentrado de hemácias (10 a 15 
ml/kg/dia).

 Na presença de coagulopatias avaliar necessidade de uso de plasma fresco (10 
ml/kg), vitamina K endovenosa e crioprecipitado (1 U para cada 5-10 kg).

 Considerar a transfusão de plaquetas nas seguintes condições: sangramento 
persistente não controlado, depois de corrigidos os fatores de coagulação e do choque, 
e com trombocitopenia significativa (normalmente < 20.000 /mm3 )



HT EM QUEDA, HEMODINÂMICA NORMALIZADA

• Se o hematócrito estiver em queda com resolução do choque, e ausência de
sangramentos – suspeitar de hiperhidratação -, podendo ocorrer o surgimento de
outros sinais de gravidade tais como  Sinais de desconforto respiratório ou de
insuficiência cardíaca

•  Deve-se tratar com diminuição importante da infusão de líquido, uso de diuréticos e
drogas inotrópicas, quando necessário.



INDICAÇÕES PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR

 Presença de sinais de alarme ou de choque, sangramento grave ou 
comprometimento grave de órgão (grupos C e D).

 Recusa na ingesta de alimentos e líquidos.

 Comprometimento respiratório, hepático, renal ou no SNC 

 Comorbidades descompensadas como diabetes mellitus , hipertensão arterial, 
ICC, uso de dicumarínicos, etc.



INDICAÇÕES DE ALTA HOSPITALAR

• Estabilização hemodinâmica por pelo menos 48 horas.

• Quadro clínico sem sinais de gravidade

• Hematócrito corrigido por pelo menos 24 horas

• Plaquetas em elevação e acima de 50.000/mm3



CHIKUNGUNYA

O nome Chikungunya deriva de uma palavra em Makonde, dialeto de um grupo étnico que vive 
no sudeste da Tanzânia e no norte de Moçambique

Significa “ aqueles que se dobram” descrevendo a aparência encurvada de pacientes que 
sofrem de artralgia intensa



DADOS EPIDEMIOLÓGICOS

• Em 2016 foram registrados no país 277.882 casos prováveis febre Chikungunya;

• Em 2017 foram registrados no país 185.593 casos prováveis febre Chikungunya;

• Em 2018, de 1/1/2018 até 28/07/2018, foram registrados 65.395 casos prováveis de 
febre de Chikungunya no Brasil;

• Em 2018, a região Sudeste apresentou o maior número de casos prováveis de febre 
de Chikungunya (38.661 casos; 59,1%) em relação ao total do país;

• Foram confirmados 183 óbitos por febre de Chikungunya em 2017 com taxa de 
letalidade de 105,5 por 100.000 casos da doença.





INFECÇÃO PELO VÍRUS CHIKUNGUNYA

A maioria das pessoas infectadas ( até 70%) desenvolvem sintomas clínicos

O período de incubação é de 3 a 7 dias (variando de 1 a 12 dias)

Período de viremia por até 10 dias (inicio 2 dias antes dos sintomas)

Pode evoluir em 3 fase:

-Aguda: até 14 dias

-Subaguda ou Pós-aguda: 14 dias até 3 meses

-Crônica: mais de 3 meses



APRESENTAÇÃO CLÍNICA: FASE AGUDA

• Quadro começa frequentemente também com febre alta de 38-39C, dores pelo corpo,
dores nas articulações envolvendo um grande número delas já nessa fase inicial, rash
cutâneo maculo-eritematoso difuso, aftas na boca, e dor de cabeça;

• Essa fase dura de 5 a 14 dias;

• Nessa fase o paciente tem dificuldade em se alimentar, perde muito líquido, podendo se
desidratar, e tem dificuldades de locomoção;

• Pacientes vão e retornam a unidade de saúde inúmeras vezes porque os profissionais
frequentemente prescrevem medicações para dor por pouco tempo;

• Pacientes idosos, hipertensos, diabéticos, renais crônicos, devem ser monitorados mais
de perto com observação por pelo menos 6 horas na unidade de saúde, e liberados se
clinicamente estáveis e exames sem anormalidades muito significativas.



FREQUÊNCIA DE SINTOMAS AGUDOS DA INFECÇÃO POR CHIKV

Sinal ou sintoma Faixa de frequência literatura
Faixa de frequência em Feira 
Santana/BA

Febre 76 - 100 84

Poliartralgia 71 - 100 93

Cefaléia 17 - 74 55

Mialgia 46 - 72 11

Dor nas costas 34 - 50 11

Náusea 50 - 69 20

Vômito 4 - 59 18

Exantema 28 - 77 65

Poliartrite 12 - 32 3

Conjuntivite 3 - 56 21



FASE SUBAGUDA E CRÔNICA

• Persistência principalmente da dor articular com ou sem edema e dor 
muscoloesquelética;

• Normalmente poliarticular e simétrico, mas pode ser assimétrico e 
monoarticular;

• Pode evoluir para artropatia destrutiva;
• Comportamento flutuante;
• Fatores de risco para cronificação são: sexo feminino, idade >40 anos, 

desordem articular prévia, e maior intensidade e tempo de duração da fase 
aguda;

• Pode durar até 5 anos.



FASE SUBAGUDA E CRÔNICA

Pode haver:

- Fadiga                                  - Dor neuropática                                                                   

- Cefaléia - Fenômeno de Raynaud

- Prurido                                - Distúrbio do sono   

- Alopécia - Alteração da memória 

- Disestesia - Depressão 

- Parestesia                             - Turvação visual                            



EXANTEMA MÁCULO ERITEMATOSO



LESÕES DE PELE DESCAMATIVAS



LESÕES DE PELE DESCAMATIVAS



MANIFESTAÇÕES ARTICULARES



ARTRITE NA FASE AGUDA E PÓS AGUDA



AFTAS ORAIS



LABORATÓRIO

• Alterações inespecíficas

• Leucopenia com linfopenia < 1000 cels/mm³

• Trombocitopenia < 100.000 cels/mm³

• VHS e PCR geralmente elevadas

• Elevação discreta das enzimas hepáticas

• Elevação discreta CPK



DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

Dias após inicio da doença Teste de vírus Teste de anticorpos

Dia 1-3
RT-PCR = positivo

Isolamento = positivo

IgM = negativo

Dia 4-8
RT-PCR = positivo

Isolamento = negativo IgM = positivo

➢ 8 dias
➢ Pode persistir por vários 

meses em alguns 
pacientes

RT-PCR = negativo
Isolamento = negativo IgM = positivo



TRATAMENTO

Hidratar o paciente – faça esquema para Dengue

ORAL

Pressão arterial normal, hidratado, hematócrito até 46%, pacientes sem comorbidades, 
pacientes que não serão admitidos;

Indicado para pacientes jovens, sem comorbidades, sem alterações clínicas significativas.



MEDICAÇÕES SINTOMÁTICAS

Dipirona – Pode ser utilizada em doses moderadas a altas para controle da dor, em pacientes sem 
contraindicação (alergias, etc)

Doses de 1g de 6/6 horas para pacientes adultos são esperadas, podendo ser mantidas por toda fase 
aguda

Anti-inflamatório não-hormonal - Ibuprofeno, naproxeno, cetoprofeno, nimesulida, diclofenaco

Podem ser utilizados na fase aguda,  mas com cuidado, sempre hidratando o paciente, e com 
restrição em pacientes cardiopatas, nefropatas e pacientes diabéticos. Não devem ser utilizados 
continuamente por mais do que 7 dias a 10 dias - Obs: Contra-indicado uso de AAS (aspirina)

Corticosteróides - São mais úteis a partir do 10º. Dia de doença, em doses baixas, na faixa de 10-
20mg de Prednisona ou Prednisolona ao dia para adultos ou o equivalente em crianças, podendo ser 
mantidos na fase pós-aguda como drogas anti-inflamatórias.



HIDRATAÇÃO VENOSA

1. Paciente desidratado e incapaz de ingerir líquidos

II. Paciente com alteração do sensório (sonolento, hipoativo, etc)

III. Paciente com aumento da uréia (> 50 mg/dL)

IV. Paciente oligúrico (diurese menor do que 1 ml/kg/hora)



ADMISSÃO DO PACIENTE: PERÍODO DE 6 A 12 HORAS

1. Paciente desidratado e incapaz de ingerir líquidos

II. Paciente com alteração do sensório (sonolento, hipoativo, etc)

III. Paciente com aumento da uréia (> 50 mg/dL)

IV. Paciente oligúrico (diurese menor do que 1 ml/kg/hora)



ADMISSÃO DO PACIENTE: PERÍODO SUPERIOR A 24 HORAS

I. Paciente diabético, especialmente aqueles com glicemia descompensada

II. Paciente cardiopata ou que apresente alterações no eletrocardiograma ou no 
ecocardiograma

III. Paciente com falta de ar, dispnéia

IV. Paciente que mantém distúrbios neurológicos, com sonolência apesar de hidratado

V. Paciente apresentando convulsões

VI. Paciente com alterações da função renal (creatinina > 1,2) , hepática (TP abaixo de 
70%) ou hematológica (plaquetas < 50.000)



SE O PACIENTE COM CHIKUNGUNYA APRESENTAR TAMBÉM ESSES 
SINTOMAS, DEVE SER INTERNADO

 Dor abdominal intensa

 Vômitos persistentes

 Hipotensão arterial

 Equimoses, petéquias

 Hiperglicemia ou hipoglicemia



NA ADMISSÃO DESSES PACIENTES PODE SER ÚTIL….

ACESSO VENOSO PERIFÉRICO

O2 sob cateter nasal fluxo 3 litros/min se necessário;



EM SEGUIDA….

• RINGER LACTATO --- CORRER 1.500mL EV EM 1 HORA

• Glicemia capilar de 4/4 horas

• Glicose 25%  -------4 ampolas EV rápido se glicemia capilar < 70mg/dL

• Insulina regular se glicemia capilar até 200mg/dL não fazer; entre  201 e 250 fazer 4UI 
SC; entre 251 e 300 fazer 6 UI SC; entre 301 e 350 fazer 8UI SC; entre 351 e 400 fazer 
10UI SC; > 400 fazer 12 UI SC



CHIKUNGUNYA: LETALIDADE NEGLIGENCIADA?

• Taxa de letalidade em Chikungunya 3 vezes maior do que a de Dengue

• Muitos deses pacientes (idosos) apresentam descompensações de doenças de 
base (e.g., diabetes, cardiopatas, etc)

• Há pacientes que apresentam quadro sepse-símile com lesões equimóticas na
pele e evoluem com resposta inflamatória



Casos atípicos do adulto: 610

Dos 84 casos com Insuficiência cardíaca = 40% sem história anterior de DCV  Dos 

44 com arritmia = 63% sem história prévia de DCV

Um total de 131 casos apresentaram distúrbio de glicose e 27 (20%) eram 
diagnosticado  com DM pela primeira vez



ZIKA

• Em 2016 foram registrados 216.207 casos prováveis de febre pelo vírus Zika;

• Em 2017 foram registrados 17.593 casos prováveis de febre pelo vírus Zika

• Em 2018, de 1/1/2017 até 28/07/2018, foram registrados 6.371 casos prováveis 
de febre pelo vírus Zika no país; destes, 2.616 (41,1%) foram confirmados;

• A região Sudeste apresentou o maior número de casos prováveis (2.471 casos; 
38,8%) em relação ao total do país.





CASOS NOTIFICADOS DE DOENÇA EXANTEMÁTICA – MUNICÍPIO 
DE SALVADOR 2015



SURTO NAS ILHAS DE YAP, MICRONESIA, 2007 – SINTOMAS EM 31 
PACIENTES CONFIRMADOS ZIKA

%



MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS NOS NOSSOS PACIENTES

• Além de dores no corpo, dores articulares transitórias, febre que pode ser
ausente ou baixa, e dor de cabeça

• O paciente pode apresentar outras queixas como mal-estar, dores no corpo, 
sem febre, algumas associadas a náuseas e dor abdominal



EXANTEMAS MÁCULO/PÁPULO ERITEMATOSOS



EXANTEMAS MÁCULO/PÁPULO ERITEMATOSOS



RASH PALMAR



CONJUNTIVITE



ARTRITE TRANSITÓRIA DE PEQUENAS ARTICULAÇÕES



DIAGNÓSTICO

• RT-PCR até preferencialmente D5 no sangue, e em até 15 dias na urina;

• Teste Rápido pode cruzar com Dengue (IgM);

• A partir do 5o. Dia de doença o teste rápido deve tornar-se positive;

• Fazer o teste rápido para Dengue e o NS1 para Dengue: se NS1 positivo
para dengue , então considere como caso de Dengue;



ZIKA NA URINA PODE PERMANECER POR MAIS TEMPO NA 
URINA DO QUE NO SANGUE

Zika virus na urina por 15 dias

Possível até 28 dias



COMPLICAÇÕES EM ZIKA

1. Quadros neurológicos

Sindrome de Guillain-Barré, Paralisias Faciais (bilaterais), encefalites, 
meningoencefalites, parestesias, mielites

2. Quadros imunumediados

Púrpura trombocitopênica imune

Alterações oftalmológicas

Alterações cardícas



Manifestações clínicas, 
desfechos

Dengue Zika Chikungunya

Intensidade da febre Febre alta 39-40C Febre baixa ou ausência de febre Quadros sintomáticos com febre 
alta – 38-40C

Exantema Máculo-eritmatoso difuso, morbiliforme, 
petequial

Máculo-eritematoso pruriginoso, 
afetando palma das mãos e plantas
pés

Máculo-eritematoso difuso, 
intenso, algumas vezes
descamativo, pode afetar palma
de mãos

Mialgia Frequente e elevada intensidade Pouca intensidade Frequente e de moderada
intensidade

Artralgia Transitória, baixa intensidade Transitória e baixa intensidade, 
afetando mãos, joelhos

Muito significativa, migratória, 
poliartrite incluindo esqueleto
axial

Sangramentos Frequente, gengivorragias, epistaxes, 
metrorragia

Ocorrência praticamente 
inexistente

Pouco frequente

Choque Pode ocorrer na Dengue grave Não há Pode ocorrer desidratação
importante

Plaquetopenia Frequente e muitas vezes intensa Raramente ocorre, e de baixa 
intensidade

Pouco frequente, e de baixa
intensidade

Letalidade Importante na Dengue grave, associada a 
choque

Ocorrência praticamente 
inexistente

Vem crescendo, pode superar a 
da Dengue , quando ocorre 
comprometimento multisistêmico

Consequências de 
longo prazo

Nenhuma Síndrome congênita da Zika Artropatia crônica em número
significativo de pacientes
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