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PREFÁCIO

As doenças tropicais negligenciadas são responsáveis por gran-
de morbimortalidade em todo mundo, mas principalmente em países em 
desenvolvimento. De acordo com a classificação atual da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), existem em torno de 20 doenças tropicais 
negligenciadas.

 Este livro, organizado pelo II Congresso Interdisciplinar da Área 
Médica (CIAM), traz diversos capítulos produzidos por diferentes auto-
res com intuito de abordar tais doenças negligenciadas e disseminar 
informações científicas.

Para falarmos de prevenção em saúde, precisamos compreen-
der mais sobre a epidemiologia dessas doenças e suas consequências, 
para assim, minimizarmos seus ciclos de ocorrência. Acreditamos, no 
grande potencial que a informação científica possui de modificar e es-
tabelecer novas intervenções e métodos para melhoria da saúde, con-
tribuindo para o controle das doenças principalmente em território bra-
sileiro.

Os organizadores.
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 A DENGUE DORMIU NA PANDEMIA? UMA ANÁLISE DOS 
IMPACTOS DA COVID NA DOENÇA TROPICAL DA DENGUE

Carla Emanuele Lopatiuk
Centro Universitário de Jaguaiúna

Jaguaiúna-SP
clopatik@gmail.com

Carlos Lopatiuk
Universidade Estadual de Ponta Grossa

Ponta Grossa-PR
carloslopatiuk@yahoo.com.br

José Irineu Miranda de Rezende
Universidade Estadual de Ponta Grossa

Ponta Grossa-PR
joaoirineu@uepg.br

Introdução

 A Dengue é um problema signifi cativo para saúde pública no 
Brasil e no mundo. O país enfrenta epidemias de dengue desde 1986, 
sendo no período sazonal de março a junho. Seu principal transmissor é 
o mosquito, Aedes aegypti. (BARROSO, 2020).

 A dengue é uma doença encontrada em climas tropicais e sub-
tropicais ao redor do mundo, principalmente em áreas urbanas e se-
miurbanas. Entre as patologias que mais afetam os países da América 
Latina, a dengue é uma das que mais afetam, principalmente devido aos 
condicionantes e determinantes de saúde ser precários nos países em 
desenvolvimento (BARROSO, et al., 2020)

 Apesar de possuir indicador de mortalidade baixa, essa doença 
possui um potencial de infectividade consideravelmente alto. 

 O COVID-19 consiste em uma patologia altamente transmissível, 
que pode ser através do contato direto ou indireto com pessoas conta-
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minadas, principalmente por gotículas eliminadas durante a respiração. 
Essa doença foi causada pela SARS-CoV-2 que é um vírus da família 
dos coronavírus. Por ser um microrganismo que até pouco tempo não 
era transmitido entre humanos, ele ficou conhecido, no início da pande-
mia, como “novo coronavírus” (BRASIL, 2020).

 Atualmente, devido a pandemia do COVID-19, o processo de 
atendimento nos serviços de saúde tem sido um dos principais proble-
mas no sistema público e particular (VILLELA, et al., 2020).

 Assim surge uma preocupação na contenção dos casos, visto a 
ambos causar problemas de superlotação nos serviços de saúde (VIL-
LELA et al., 2017). 

 Apesar de todas as atenções estarem voltadas ao novo corona-
vírus, não se deve se descuidar da ameaça das das demais doenças e 
virus circundam a população. Portanto, surge a seguinte questão nor-
teadora: Como se comportaram os casos de dengue no país durante a 
pandemia Covid-19? E quais os impactos da pandemia de Covid-19 na 
epidemia de dengue?

Objetivo

 O objetivo geral deste trabalho consiste em averiguar como se 
comportaram os casos de dengue no país durante a pandemia Covid-19 
e sua relação com a integração dentro da ODS (Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável) propostos pela Organização das Nações Unidas, 
ONU, visando concretizar os direitos humanos para serem cumpridos 
até 2030. Para tal conta com os objetivos especificos: Explicitar a den-
gue; Relacionar os impactos da pandemia do coronavirus com relação 
aos casos de dengue; Explicitar a Covid-19.

Metodologia

 Esta pesquisa se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica, 
com abordagem quantitativa. As pesquisas foram realizadas nas bases 
de pesquisas Scielo, MEDLINE, Google acadêmico, sites governamen-
tais e demais bases de pesquisas.

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
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Desenvolvimento 

1. Revisão de Literatura

1.1. Covid-19

 A Covid-19 é uma infecção consiste em uma infecção respira-
tória aguda causada pelo vírus SARS-CoV-2, cuja potencialidade é de 
elevada transmição. O SARS-CoV-2 é um beta coronavírus encontrado 
em amostras de lavado broncoalveolar de pacientes com pneumonia de 
origem desconhecida. Ele apareceu pela primeira vez em Wuhan, pro-
víncia de Hubei, China, em dezembro de 2019.

 Os coronavírus são um grande grupo de vírus comumente en-
contrados em muitos tipos diferentes de animais, incluindo humanos, ca-
melos, vacas, gatos e morcegos. Poucos coronavírus de animais podem 
infectar pessoas e se espalhar de pessoa para pessoa, como aconteceu 
com o MERS-CoV e o SARS-CoV-2. Até agora, a biblioteca do vírus 
selvagem SARS-CoV-2 não foi determinada.

1.2. Dengue

 A principal característica da dengue típica ou dengue é febre alta 
repentina, 38°C, acompanhada de cefaléia, dor retro-orbital, colapso, 
mialgia intensa, artralgia, anorexia, náusea, vômito, erupção cutânea e 
coceira na pele.

 Esta forma da doença é auto limitada e dura de 5 a 7 dias, embora 
o colapso possa durar várias semanas após o desaparecimento da febre 
e os sintomas apareçam por 2 a 3 dias (ZARA, et al., 2016). Nos casos 
mais graves, o indivíduo apresenta dificuldade respiratória, que é leve no 
início, podendo piorar para insuficiência respiratória aguda grave e pneu-
monia associada, levando à hospitalização (FURTADO, et al., 2021).

 O meio principal de contágio está condicionada à transmissão 
vetorial, ou seja, um agente infectante, o mosquito (hospedeiro primário), 
infecta outro organismo vivo, o ser humano (hospedeiro secundário e 
definitivo. No entanto, cita-se que somente o mosquito fêmea e contami-
nada transmite a doença (SOUZA et al., 2021).
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1.3. Relação do Covid-19 com a Dengue

 No Brasil, as condições de moradia e saneamento são instáveis, 
caracterizadas pela superlotação e acesso insustentável à água tratada, 
indicadores socioeconômicos desfavoráveis   que refletem a qualidade 
de vida da maioria da população e alta prevalência de doenças crônicas 
como hipertensão e diabetes são fatores de risco expandiram o impacto 
e dificultaram as estratégias de resposta às doenças, e os serviços de 
saúde em vários estados estão prestes a entrar em colapso (ZARA, 
2016).

 Essa descoberta reforça a necessidade de conscientizar os pro-
fissionais sobre a suspeita e notificação dos casos. Além disso, com-
preender o desenvolvimento de uma epidemia de dengue em “pequena 
escala” ao mesmo tempo em que ocorrem os casos de COVID-19 tam-
bém é um desafio, pois o sistema de saúde apresenta falhas no atendi-
mento médico e não compreende o impacto da coinfecção nas mesmas. 
doença. Pessoalmente, isso pode levar a uma sobrecarga maior.

 O enfrentamento dessas doenças requer estratégias eficazes 
de conscientização das pessoas sobre a eliminação dos criadouros do 
mosquito, lavagem das mãos, uso de máscaras e, principalmente, o dis-
tanciamento social.

 Além disso, o SUS e os recursos diretos devem ser fortalecidos 
para organizar os serviços de saúde para reduzir a desigualdade no 
acesso às oportunidades e prestar atenção de qualidade a toda a po-
pulação na atenção básica (casos leves de duas doenças) e na atenção 
hospitalar.

 Para situações mais complicadas. Como a atenção primária à 
saúde é considerada a atenção prioritária para pacientes com suspeita 
de dengue e COVID-19, a atenção primária à saúde é uma parte im-
portante do sistema de saúde e deve ser fortalecida e preparada para 
atendimento oportuno, manejo clínico adequado e encaminhamento de 
pacientes. , E preste total atenção às situações delicadas neste nível de 
atendimento (VILLELA, et al., 2020).

 Um estudo realizado por Santos (2021) no Piauí, identifica que 
no ano de 2019, antes da pandemia, foram confirmados 175 casos. Já 
no ano de 2020, ano de decreto da pandemia, houve um total de 43 no-
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tificados, contabilizando-se uma queda de 132 nos casos confirmados. 
Em 2019, foram notificados 25 casos graves de dengue e 23 confirma-
dos. Em comparação com o ano da pandemia COVID-19 (2020), um 
total de 2 casos graves de dengue foram relatados.

 Um achado importante é que em termos de número de mortes 
no Estado do Piauí, não houve mortes por dengue relatadas na região 
de 2007 a 2018. Segundo o Boletim Epidemiológico, o estado registrou 
duas mortes por dengue em 2019, divulgadas pela Secretaria de Esta-
do. Como resultado, durante a pandemia COVID-19, o número de mor-
tes diminuiu em dois (100%) (SANTOS, 2021).

 Em um estudo semelhante, Leandro et al. (2020) apontam que em 
nível nacional, em comparação com o mesmo período, houve uma série 
de notificações melhores nos primeiros três meses de 2020 do que em 
2019. Porém, após o fortalecimento das medidas e ações contra a CO-
VID-19, o número de casos de dengue em todo o país caiu drasticamente.

 O número de notificações de dengue no Brasil até a semana 
epidemiológica (SE) 17 de 2020 ultrapassava o número de casos ob-
servados na SE 7 de 2015 e na SE 11 de 2019. Entretanto, a partir da 
SE 10 percebeu-se um declínio do número de notificações de dengue, 
coincidentemente no período em que as ações de saúde do país foram 
intensificadas para o combate da COVID-19, sugerindo uma possível 
subnotificação num período em que é esperado o aumento sazonal de 
casos de dengue no Brasil 16 (LEANDRO, et al., 2020).

 Um desafio enfrentado neste confronto é que os sintomas ini-
ciais dos arbovírus, como febre, dores no corpo e fadiga, são seme-
lhantes aos de Covid-19, embora essas doenças tenham diferentes cau-
sas (CHEN, et al. 2020). Alguns autores descreveram casos que foram 
diagnosticados erroneamente como dengue, confirmado como Covid-19 
(DOCILE, et al. 2020). 

 Na Covid-19, os sintomas clínicos evoluem para tosse abundan-
te, dificuldade respiratória e pneumonia. Nos arbovírus, manchas ver-
melhas e coceira aparecem no corpo, e os olhos geralmente são ver-
melhos. Existem até medicamentos diferenciados, como o ibuprofeno 
(FANG, et al., 2020) e aspirina, que é uma contra indcação em caso de 
dengue, que aumentará a complexidade dos cuidados de saúde para 
prevenir epidemias simultâneas (NAVARRO, et al., 2020).
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 Um estudo de Nicolelis et al. (2020) observou-se que COVID-19 
tende a dominar em grandes cidades com baixa incidência de dengue, 
enquanto COVID-19 é geralmente dominante em cidades de pequeno e 
médio porte com alta incidência de dengue e baixa incidência de CO-
VID.

 A hipótese do autor é que os vírus SARS-CoV-2 e DENV compe-
tem pelo mesmo grupo suscetível. Pessoas infectadas com dengue em 
2019-2020 estarão protegidas da infecção por SARS-CoV-2 até certo 
ponto. De acordo a hipótese do autor, quando os dois estão no mesmo 
nicho ecológico, o SARS-CoV-2 tem uma clara vantagem competitiva 
sobre o DENV. O vírus da dengue depende de portadores que vivem em 
certas condições climáticas, enquanto o vírus SARS-CoV-2 se espalha 
mais rápido porque se espalha de pessoa para pessoa e se espalha 
para áreas maiores, especialmente quando infecta um enorme número 
de pessoas suscetíveis numa grande área (Nicolelis, et al., 2020).

 Atualmente, não há uma vacina nem um tipo de tratamento es-
pecífico para a dengue, porém detectar precocemente e ter acesso ao 
médico diminui os riscos de fatalidade para números inferiores a 1% 
(FURTADO, et al., 2019). Dessa forma, a prevenção da doença ainda é 
baseada principalmente em medidas de controle e prevenção, que vi-
sam eliminá-lo em suas diferentes fases (BARRETO; TEIXEIRA, 2008). 
Por esse motivo, as atividades educativas têm grande responsabilidade 
no engajamento da população na eliminação dos criadouros e também 
no esclarecimento sobre a dengue e sua etiologia (SALES, 2007).

1.4. ODS

 Segundo o site das estratégias ODS, esta sigla significa  Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável, e consiste em uma agenda mun-
dial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvi-
mento Sustentável em setembro de 2015, composta por 17 objetivos e 
169 metas a serem atingidos até 2030.

 Nesta agenda estão previstas ações mundiais nas áreas de erra-
dicação da pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, 
igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, água e sa-
neamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança 
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do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos ocea-
nos e dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo, 
infraestrutura, industrialização, entre outros.

 Entre as ODS’s, destacam-se:

3. Saúde e bem-estar: assegurar uma vida saudável e promover 
o bem-estar para todos, em todas as idades;
6. Água limpa e saneamento

Considerações Finais

 A Dengue é um problema significativo para saúde pública no 
Brasil e no mundo. Entre as patologias que mais afetam os países da 
América Latina, a dengue é uma das que mais afetam, principalmente 
devido aos condicionantes e determinantes de saúde ser precários nos 
países em desenvolvimento. Atualmente, devido a pandemia do CO-
VID-19, o processo de atendimento nos serviços de saúde tem sido um 
dos principais problemas no sistema público e particular.

 Nesse momento de pandemia é muito importante a organização 
da população em integração com as ações do Estado considerando es-
tratégias de comunicação em saúde e um manejo integrado de vetores 
para não agravar esse problema de saúde pública atual e não ocorrer 
aumentos de casos de arboviroses juntamente com casos da Covid-19.

 A metodologia deste estudo consistiu em uma análise qualitativa 
descritiva, de abordagem revisional por meio de levantamento bibliográ-
fico.

 Dengue é uma das principais doenças tropicais que merece 
atenção, recomenda-se inclusive a atenção e integração dentro da ODS 
que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela 
Organização das Nações Unidas, ONU, onde em 2015 foi fixados, cujos 
objetivos buscam concretizar os direitos humanos para serem cumpri-
dos até 2030.

 As ODS em especial quanto tratam da saude traz as três dimen-
sões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e ambiental 
e por isso merecem atençao das doenças tropicais.

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
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 Quanto maior o desenvolvimento sustentável menor serão os 
problemas relacionados a Atualização em Doenças Tropicais Negligen-
ciadas integrando temas relacionados a epidemiológica, fisiopatológi-
ca, diagnóstica, terapêutica e também descrições sobre manejo clínico, 
pois se estiverem dentro das ODS serão  focados em áreas importantes 
não só para humanidade, mas também para o planeta, nota-se que mui-
to embora diretamente ligados a area da saudetem relação e deve-se 
trabalhar em prol de todos os 17 Objetivos. 

 Da pesquisa verifica-se que a principal característica da dengue 
típica ou dengue é febre alta repentina, 38°C, acompanhada de cefaléia, 
dor retro-orbital, colapso, mialgia intensa, artralgia, anorexia, náusea, 
vômito, erupção cutânea e coceira na pele e os casos mais graves apa-
rece dificuldade respiratória, podendo piorar para insuficiência respira-
tória aguda grave e pneumonia associada, tendo principal de contágio 
está condicionada à transmissão vetorial. Por certo, evidencia-se que 
os casos graves de dengue foram relatados em regioes de beira de rio, 
destacando-se o número de mortes no Estado do Piauí.

 Em nível nacional, em comparação com o mesmo período, houve 
uma série de notificações melhores nos primeiros três meses de 2020 
do que em 2019. Porém, após o fortalecimento das medidas e ações 
contra a COVID-19, o número de casos de dengue em todo o país caiu 
drasticamente.

 Um desafio enfrentado neste confronto é que os sintomas iniciais 
dos arbovírus, como febre, dores no corpo e fadiga, são semelhantes 
aos de Covid-19, embora essas doenças tenham diferentes causas.

 No Brasil, as condições de moradia e saneamento são instáveis, 
caracterizadas pela superlotação e acesso insustentável à água tratada, 
indicadores socioeconômicos desfavoráveis   que refletem a qualidade 
de vida da maioria da população e alta prevalência de doenças crônicas 
como hipertensão e diabetes consistindo em fatores de risco expandi-
ram o impacto e dificultaram as estratégias de resposta às doenças, e os 
serviços de saúde em vários estados estão prestes a entrar em colapso

 Essa descoberta reforça a necessidade de conscientizar os pro-
fissionais sobre a suspeita e notificação dos casos. Além disso, com-
preender o desenvolvimento de uma epidemia de dengue em “pequena 
escala” ao mesmo tempo em que ocorrem os casos de COVID-19 tam-
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bém é um desafio, pois o sistema de saúde apresenta falhas no atendi-
mento médico e não compreende o impacto da coinfecção nas mesmas. 
doença. Pessoalmente, isso pode levar a uma sobrecarga maior.

 Ainda, alguns autores descreveram casos que foram diagnosti-
cados erroneamente como dengue, confirmado como Covid-19 

 Existem até medicamentos diferenciados, como o ibuprofeno e 
aspirina, que é uma contra indcação em caso de dengue, que aumen-
tará a complexidade dos cuidados de saúde para prevenir epidemias 
simultâneas.

 Estudos evidenciaram que COVID-19 tende a dominar em gran-
des cidades com baixa incidência de dengue, enquanto COVID-19 é 
geralmente dominante em cidades de pequeno e médio porte com alta 
incidência de dengue e baixa incidência de COVID.

Atualmente, não há uma vacina nem um tipo de tratamento es-
pecífico para a dengue, porém detectar precocemente e ter acesso ao 
médico diminui os riscos de fatalidade para números inferiores a 1%

 O artigo concluiu os objetivos. O objetivo consistiu em averiguar 
como se comportaram os casos de dengue no país durante a pandemia 
Covid-19.

 A pesquisa se enquadra nas novas faces da Saúde, tendo em 
vista que a pluralidade dos aspectos que interferem na saúde humana, 
sendo que COVID-19 pode levar a um mau prognóstico e tem influencia-
do diretamente o número de casos de dengue.

 Conclui-se, portanto, depois da revisão desses diferentes estu-
dos, se observa diferentes desafios nesse enfrentamento da pandemia 
em diversos níveis. Verificou-se que a relação da pandemia impactou 
diretamente o numero de casos de dengue no Brasil.
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Introdução

 A Esporotricose Humana (EH) pode ser defi nida como uma mi-
cose subaguda com apresentação cutânea, subcutânea e sistêmica. 
Causada por fungos do gênero Saporothrix, essa doença está presente 
em todo o mundo com diferentes agentes etiológicos, sendo o Saporo-
thrix brasiliensis o mais comum no país (BERTI, COSTA, MEDEIROS, 
2019). O primeiro caso suspeito de EH ocorreu em 1898 nos Estados 
Unidos, sendo que em 1907 registou-se o primeiro caso da doença no 
Brasil, no estado de São Paulo. A partir disso, o número de infecções 
cresce por todo o mundo, sendo considerada uma doença epidêmica em 
alguns países, como Índia, México, Peru e Brasil, e classifi cada como 
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uma Doença Tropical Negligenciada da atualidade (QUEIROZ-TELLES 
et al., 2017).

 Sua transmissão, decorrente da inoculação cutânea, primor-
dialmente, mostrou-se associada ao contato com plantas e solo con-
taminado, sendo denominada como “micose da roseira” ou “micose 
do jardineiro”. Apenas, posteriormente, relacionou-se a Esporotricose 
com mordeduras e arranhaduras de felinos portadores do Saporothrix. 
No Brasil, o conhecimento da transmissão zoonótica consolidou-se em 
1997, quando foram relatados os primeiros casos de infecção devido 
contato com a saliva de animais contaminados no Rio de Janeiro. A 
partir disso, foi possível descrever o principal perfil epidemiológico da 
EH no país: majoritariamente crianças, mulheres e idosos em constante 
e frequente contato com gatos contaminados (OROFINO-COSTA et al., 
2017).

 Além disso, o maior conhecimento sobre o seu mecanismo de 
transmissão e infecção, possibilitou maior detecção clínica da doen-
ça em diferentes estados do país, como: Amazonas, São Paulo, Pará, 
Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, entre outros. Em 
2020, admitindo seu caráter epidêmico, o Ministério da Saúde, pela Por-
taria nº264/2020- artigo 1º, determinou a Esporotricose Humana como 
pertencente a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, 
Agravos e Eventos de Saúde Pública (DUARTE, CARVALHO, 2021; 
OROFINO-COSTA et al., 2017).

 Frente ao aumento alarmante do número de casos, a nova ca-
tegorização da doença em âmbito nacional e, principalmente, a baixa 
expansão de conhecimento científico sobre essa realidade, objetivou-se 
analisar as informações existentes sobre o perfil clínico e epidemiológi-
co da Esporotricose Humana no Brasil.

Desenvolvimento

1. Etiologia e Fisiopatogenia

 A Esporotricose Humana é uma micose e zoonose emergente, 
causada por fungos do gênero Sporothrix, principalmente pelas espé-
cies: S. brasiliensis, S. schenckii (stricto), S. globosa, S. Iuriei e S. mexi-
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cana. Classificado como fungo dimórfico, esse gênero é encontrado em 
solos de regiões de clima temperado e tropical úmido, e possuem duas 
formas no seu ciclo de vida: micélio e levedura (DVE/COVISA, 2020; DI-
VEPI/SVS/SMSA, 2021). A forma micelial, está presente em solos ricos 
em matéria orgânica, nos espinhos da vegetação em decomposição, em 
ambientes com temperatura entre 25 e 28°C. Já a levedura, é a respon-
sável por parasitar os animais e o homem, e por isso é resistente a tem-
peratura corpórea de 36 a 37°C, podendo afetar pele, sistema linfático 
e se tornar uma doença sistêmica. Visto que o fungo cresce conforme 
a umidade, locais com umidade entre 92 e 100% tornam-se o cenário 
ideal para a proliferação de seus esporos, podendo se vincular por cor-
rentes de ar (TEIXEIRA, ZAT, 2021). 

 A transmissão da EH ocorre por inoculação do fungo na pele 
após traumas com espinhos de plantas, palhas, lascas de madeira ou 
mordedura/arranhaduras de animais contaminados (gato, tatu, aves 
etc.). Sabe-se que na transmissão dérmica, a conversão em levedura 
ocorre nas camadas profundas do tecido do hospedeiro. Já na trans-
missão por felinos, o patógeno encontra-se na forma de levedura, faci-
litando ainda mais a inoculação. Porém, os mecanismos de invasão e 
disseminação pelo organismo ainda são pouco conhecidos. Além disso, 
alguns autores defendem que, para que ocorra a transmissão do felino 
para o homem, é necessário um contato direto com feridas ulceradas e 
drenantes presentes no animal. No entanto, há relatos de que a inges-
tão ou inalação do fungo também pode ser patogênicos. O período de 
incubação varia de dias até 3 meses, sendo em média 3 semanas (TEI-
XEIRA, 2011; DVE/COVISA, 2020; TEIXEIRA, ZAT, 2021).

 A doença é considerada de cunho ocupacional, em que profis-
sões como floristas, agricultores, jardineiros e veterinários estão mais 
vulneráveis a essa patologia. No entanto, percebe-se a predominância 
em mulheres entre 21 e 60 anos, contaminadas através do contato com 
plantas e areias domiciliares, ou pela própria arranhadura de gatos, so-
bretudo devido a maior epidemia mundial iniciada em 1980, quando os 
gatos se tornaram os principais agentes transmissores (NEVES et al., 
2018; DIVEPI/SVS/SMSA, 2021). 

 Em relação ao Brasil, percebe-se o predomínio da espécie Spo-
rothrix brasiliensis, sendo o local responsável por 100% dos casos des-
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sa espécie (Figura 1). Isso se deve, principalmente, ao fato do clima do 
país contribuir para a transmissão desse tipo de agente, além das ca-
racterísticas da vegetação e do grande contato com animais, sobretudo 
na zona rural, onde os trabalhos relacionados com a área agrícola, de 
jardinagem e de reflorestamento estão mais susceptíveis a manipulação 
de solo e vegetais contaminados (Figura 1) (DVE/COVISA, 2020).

Figura 1 - Distribuição das espécies de Sporothrix pelo mundo

Fonte: DVE/COVISA, 2020

2. Casos de Esporotricose Humana no Brasil

 Os casos de Esporotricose Humana, causados por felinos con-
taminados, começaram a ser relatados em 1997 no país. A partir dis-
so, diversos casos foram constatados em diferentes regiões brasileiras, 
sendo impulsionados pela dificuldade socioeconômica populacional, 
aglomeração urbana, saneamento básico precário e acesso inadequado 
a serviços de saúde. De acordo com o centro de referência no tratamen-
to de micoses a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), presente no Rio de 
Janeiro, entre o período de 1998 a 2015, aproximadamente 5000 qua-
dros de EH foram registrados. Contudo, a fundação não abrange todas 
as regiões do Brasil, representando parcialmente a crescente de casos 
no país (GREMIÃO, 2020).
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Figura 2 - Regiões de Esporotricose Humana no Brasil

Fonte: RODRIGUES, A.M et al.,2020

 Apesar da expansão da doença por todo território brasileiro, as 
regiões Sul e Sudeste apresentam os maiores índices de infecção hu-
mana (Figura 2). Assim, detectou-se que, entre 2015 e 2018, cerca de 
100 novos casos humanos foram notificados em Belo Horizonte-MG; 
entre 2018 e 2021, 99 casos foram notificados em Vila Velha-ES; entre 
2016 e 2021, foram notificados 132 casos em Contagem-MG; entre 2013 
e 2016, foram confirmados 58 casos em Pelotas-RS; e apenas no ano 
de 2019, foram notificados 242 casos no estado do Rio de Janeiro (MA-
DRID, ECCKER, NETO, 2017; RODRIGUES, A.M et al., 2020; DIVEPI/
SVS/SMSA, 2021; PMVV/SMSA, 2021; RIO DE JANEIRO, 2021; SAL-
VADOR, 2021).

 A melhoria na quantificação de casos foi possível diante da prin-
cipiante preparação profissional e epidemiológica, por meio de capaci-
tações anuais e boletins epidemiológicos. Contudo, seu enfrentamento 
ainda é precário na realidade nacional, visto que ainda são evidentes 
o despreparo profissional, a baixa divulgação científica e o desconhe-
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cimento da doença pela população. Medidas sanitárias e de controle 
epidêmico ainda são de pequeno acesso ou inexistentes, o que dificulta 
o precoce diagnóstico e controle da transmissão fúngica (GREMIÃO, 
2020).

3. Quadro Clínico

 A Esporotricose Humana é uma micose de manifestação cutâ-
nea, subcutânea ou sistêmica, e pode evoluir desde a forma subaguda 
até crônica. Sua gravidade depende da resposta imune do paciente e de 
fatores intrínsecos do patógeno, como a termotolerância, patogenicida-
de da cepa, virulência e a profundidade do trauma. Normalmente, possui 
curso benigno em pacientes hígidos, e evolui para cronicidade em casos 
de imunocomprometidos (TEIXEIRA, 2011).

 Essa micose possui 4 formas clínicas: cutânea, de mucosa, ex-
tracutânea e atípica. A forma cutânea é subdividida em linfocutânea 
(mais comum), cutânea fixa ou cutânea disseminada. Na linfocutânea 
ocorre a apresentação típica da doença: a lesão da pele se inicia com 
um nódulo granulomatoso, podendo evoluir para necrose ou úlcera. Du-
rante esse período, os vasos linfáticos da região acometida se tornam 
espessos, e ao longo do vaso vão se formando múltiplos nódulos sub-
cutâneos e abscessos. Essas lesões fazem diagnóstico diferencial com 
outros tipos de patologias cutâneas, como a leishmaniose e tuberculose 
cutânea. Na forma cutânea fixa, as lesões são em forma de placa, pró-
ximo ao local de inoculação do fungo, não ocorrendo lesões nodulares. 
Na cutânea disseminada, pode ser causada por disseminação hema-
togênica, múltiplas inoculações do patógeno ou por inoculação própria 
(o ato de coçar o corpo e disseminar o agente). A forma mucosa não é 
comum, mas pode ocorrer na região ocular e nasal. A extracutânea é 
a mais rara, mas no Brasil corresponde a 10% dos casos da Esporotri-
cose, sobretudo nos pacientes imunocomprometidos. Ela é subdividi-
da em unifocal, atingindo um órgão ou sistema, ou multifocal, atingindo 
mais de um, incluindo tecidos extracutâneos. Os órgãos ou sistemas 
acometidos costumam ser: pulmonar, osteomuscular, laringe e sistema 
nervoso central (TEIXEIRA, 2011). A forma atípica inclui as reações de 
hipersensibilidade, quando o paciente desenvolve uma resposta imune 



26

exacerbada contra o fungo, culminando com eritema nodoso ou multi-
forme, síndrome de Sweet e/ou artrite reativa. As complicações envol-
vem as manifestações extracutâneas já citadas, adicionadas ao risco de 
infecções secundárias das lesões (Figura 3) (DVE/COVISA, 2020).

Figura 3 - Manifestações clínicas da Esporotricose Humana.

 
Fonte: TEIXEIRA, 2011

4. Diagnóstico

 A relação entre quadro clínico, epidemiologia e dados laborato-
riais é primordial para o diagnóstico, uma vez que, clinicamente, a Espo-
rotricose Humana recorda outras patologias dermatológicas (BARBO-
SA, 2020). Portanto, o contato com felinos para a investigação é uma 
informação epidemiológica relevante (DVE/COVISA, 2020).
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 Atualmente, o padrão ouro para o diagnóstico da EH é o reconheci-
mento do Sporothrix por meio de cultura a partir de biópsia da pele lesada 
e casualmente por aspirado de abcessos ou escarro, sangue, líquido cefa-
lorraquidiano e líquido sinovial, a depender do quadro clínico (DVE/COVI-
SA, 2020).  Cultivadas em meio Àgar Sabouraud, as amostras oferecem 
resultados com duas semanas de incubação, no entanto, as vezes podem 
ser necessários 30 dias por conta da variedade de espécies. Por isso, em 
pacientes com clínica e epidemiologia positivas não se afasta o diagnóstico 
quando a cultura apresentar resultado negativo (BARBOSA, 2020). 

 O exame histopatológico mostra-se uma ferramenta útil para 
identificação de estruturas fúngicas para melhor manejo do quadro. 
Exames sorológicos como detecção de IgG para o antígeno SsCBF são 
utilizados, em sua maioria, para diagnóstico da doença em forma atípica 
e extracutânea (BERTI, COSTA, MEDEIROS, 2019) 

5. Diagnóstico Diferencial

Em razão da pluralidade de apresentações clínicas, a EH pode pos-
suir quadro clínico semelhante a diversas doenças tegumentares e sistê-
micas. Os mais frequentes diagnósticos diferenciais são: Blastomicose Sul 
Americana, Leishmaniose tegumentar, cromoblastomicose, tuberculose 
cutânea, sarcoidose e carcinoma espinocelular (DVE/COVISA, 2020).

6. Tratamento

 A Esporotricose Humana é, geralmente, tratada por terapia sistê-
mica, de acordo com a forma de apresentação da patologia. O fármaco 
de escolha é o Itraconazol por via oral, pois apresenta poucos efeitos 
colaterais, sendo, assim, bem tolerado pelos pacientes (BARBOSA, 
2020). A seguir, o tratamento mais recomendado para as manifestações 
mais comuns da Esporotricose Humana.

6.1. Forma Cutânea Fixa ou Localizada

 Utiliza-se Itraconazol 100mg a cada 12 horas por 60 dias. Após 
isso, Itraconazol 100mg a cada 24 horas por mais 30 ou 60 dias depen-



28

dendo da evolução da doença. Para considerar a cura dessa patologia 
deve-se avaliar a evolução clínica e considerar a reparação completa da 
lesão. Após a total cicatrização ainda é preciso manter o medicamento 
por 3 a 4 semanas (DVE/COVISA, 2020). 

6.2. Forma Cutânea-linfática ou Linfocutâneo

 Utiliza-se Itroconazol 200mg a cada 12 horas durante 60 dias. 
Passado esse período a dosagem diminui para 100mg a cada 24 horas 
por mais 60 dias. Para contemplar a cura segue-se o mesmo critério 
da forma cutânea fixa ou localizada. Em alguns casos será necessário 
estender o tratamento por mais 60 dias com Itroconazol 100mg a cada 
12 horas. Em casos de intolerância ou contraindicação ao uso de Itro-
conazol pode ser feito o uso de Terbinafina 250mg ao dia. Para aqueles 
pacientes com doença disseminada, com falha terapêutica ou gestantes 
a droga de escolha é a Anfotericina B, nesses casos o tratamento é feito 
em ambiente hospitalar. O grau de sucesso com o uso do protocolo de 
Itroconazol é alto e a resposta começa a aparecer dentro de 4 a 6 sema-
nas. No geral as lesões cicatrizam e deixam cicatrizes fibróticas (DVE/
COVISA, 2020). 

7. Prevenção

 Uma vez que o principal transmissor dessa patologia são gatos 
domésticos e abandonados é de fundamental importância o aumento 
dos centros de controle de zoonoses, tratamentos dos felinos, eutaná-
sia para os animais sem chance de cura, cremação dos corpos que 
sucederam em óbito. Além disso a educação e orientação populacional 
atrelada ao diagnóstico precoce e tratamento desses felinos são impres-
cindíveis para controle e rastreamento dessa micose (BERTI, COSTA, 
MEDEIROS, 2019).

Considerações Finais

 Apesar de ser uma micose de rigoroso tratamento, há alto per-
centual de cura para a Esporotricose Humana. Obter o diagnóstico pre-
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coce é imprescindível para evitar os agravos ocasionados pela doença e 
para o bom prognóstico mediante o tratamento. É de fundamental impor-
tância levar informação a populações mais atingidas por meio da ação 
coordenada entre autoridades em saúde e vigilância epidemiológica, ve-
terinários e profissionais de saúde, garantindo o diagnóstico precoce, o 
controle de animais contaminados e o cuidado preventivo para aqueles 
em contato frequente com felinos. Para isso, Centros de Controle de 
Zoonoses em municípios mais afetados e a presença de tratamento fe-
lino disponível de forma gratuita são fundamentais para garantir a assis-
tência e o controle da expansão epidêmica de casos de Esporotricose 
Humana no país.
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Introdução

 A Doença de Chagas (DC), evidenciada por Carlos Chagas no 
ano de 1909, está presente dentre uma das 17 doenças tropicais negli-
genciadas, segundo Organização Mundial de Saúde (OMS). Essa pa-
tologia, encontrada na América Latina, atinge cerca de 21 países em 
que aproximadamente 6 a 7 milhões de pessoas são afetadas, no qual 
menos de 1% dessa amostra recebem recurso terapêutico e por volta 
de 7 mil tem mal prognóstico e vão à óbito (CAVALCANTI et al., 2019; 
WHO, 2020). 

 As populações que contêm a doença demonstram maior fragili-
dade, visto que a enfermidade é indiligente em diferentes graus e con-
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cepções. Tal fato decorre pela menor cobertura de prevenção, qualida-
de defasada da assistência recebida em serviços da atenção primária, 
maior possibilidade de progressão de formas graves da doença, menor 
acesso aos atendimentos do sistema de saúde, em principal o nível se-
cundário e terciário, maior susceptibilidade a outras doenças e evolução 
ao óbito (DIAS et al., 2016).

 A tripanossomíase americana, outra nomenclatura dada a DC, é 
provocada pelo protozoário hemoflagelado Trypanosoma cruzi e trans-
mitida por via vetorial, transfusional e congênita. A forma vetorial é a 
principal entre as demais, que ocorre através do contato das fezes con-
taminadas dos triatomíneos com o hospedeiro. Dessa forma, a dissemi-
nação do parasita pode ser facilitada por meio da ingestão de alimentos 
contaminados, transplante de órgãos, transfusões sanguíneas, trans-
missão por acidentes com materiais infectados e por via vertical (DA 
SILVA BRITO et al., 2019; PACHECO et al., 2021). 

 Além disso, acrescentam-se como determinantes e condicionan-
tes sociais para a infecção do agente etiológico causador da moléstia 
fatores como: destruição ambiental, disfunções climáticas, migrações 
humanas descontroladas, aumento da concentração de habitantes em 
regiões urbanas e condições socioeconômicas (educação, saneamento 
básico, renda, habitação, entre outras) decadentes (DIAS et al., 2016). 

 Dessa forma, o objetivo do presente estudo é descrever o para-
sita causador da DC, bem como seu ciclo de vida, avaliar a transmissão, 
fisiopatologia, apresentação clínica, métodos diagnósticos, tratamento 
e prevenção da enfermidade em questão, e finalmente, elucidar a es-
cassez da aplicabilidade dos meios terapêuticos e do diagnóstico da 
Doença de Chagas.

Método

 Trata-se de uma revisão bibliográfica em que foram analisados, 
no mês de agosto de 2021, estudos publicados no período entre 2016 
e 2021. Os passos para a escrita do presente estudo foram: escolha 
do assunto abordado; pesquisa da literatura a partir dos descritores e 
operadores booleanos; análise e exclusão de estudos, baseados nos 
critérios descritos a seguir. Para determinar uma linha de raciocínio, foi 
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estabelecido a pergunta científica norteadora “Quais as manifestações 
e estratégias de enfrentamento da Doença de Chagas, visto que a mes-
ma é negligenciada e afeta milhares de pessoas no mundo? 

 Para a busca dos artigos, foram utilizadas as plataformas Pub-
Med, Google Acadêmico, Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e 
Literatura Latino-Americana do Caribe em Ciências da Saúde (LILA-
CS), sendo selecionado os idiomas em inglês, espanhol e português. A 
pesquisa foi realizada por meio dos Descritores em Ciências da Saúde 
(DeCS) e do sistema Medical Subject Headings (MeSH), em português 
e inglês: Chagas Disease, Negleted Diseases, Doença de Chagas e 
Doença Negligenciada, aplicando o operador booleano “AND” para pro-
mover a combinação entre os termos escolhidos.

Desenvolvimento

1. Resultados de Pesquisa

 Como evidenciado na figura 1, na primeira etapa da seleção, 
foram encontradas 653 literaturas (34 na LILACS, 255 na PubMed, 209 
na SciELO e 155 no Google Acadêmico). Na segunda etapa, houve uma 
análise criteriosa dos títulos e resumos dos artigos da amostra na ten-
tativa de exclusão dos que o foco central não fosse doenças negligen-
ciadas ou doença de chagas e dos trabalhos duplicados, restando 41 
estudos (11 na LILACS, 12 na PubMed, 9 na SciELO e 9 no Google 
Acadêmico). Na última etapa, após realizar leitura minuciosa dos textos 
completos, foram excluídos mais 28 artigos por não se enquadrarem ao 
tema proposto, finalizando em um total de 13 artigos (1 na LILACS, 3 na 
PubMed, 3 na SciELO e 6 no Google Acadêmico).
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Figura 1 - Fluxograma para filtro dos estudos

Fonte: Autoral. Dados da pesquisa, 2021

2. Parasito e seu Ciclo de Vida

 O parasito causador da DC pertence à ordem Kinetoplastida, 
mais especificadamente à família Trypanosomatidae. Essa ordem tem 
como peculiaridade possuir protozoários flagelados, a qual apresenta 
uma propriedade marcante pela presença da organela cinetoplasto, um 
fragmento de mitocôndria que contém kDNA. Esse protozoário dispõe 
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de diversificações morfológicas no decurso do seu ciclo biológico, assim 
ele se adapta à variedade do tecido e ao tipo de hospedeiro parasitado 
(DA SILVA BRITO et al., 2019). 

 O T. cruzi exibe as formas: amastigota, tripomastigota e epimas-
tigota. A forma amastigota está presente no interior das células dos ma-
míferos e possui contorno fusiforme, circular ou ovoide, considerado o 
padrão reprodutivo em vertebrados. A tripomastigota é encontrada na 
corrente sanguínea do hospedeiro definitivo, no caso o homem, o princi-
pal exemplo. Esse tipo do protozoário apresenta um corpo longo e acha-
tado e seu flagelo, que está preso pela membrana ondulante, atravessa 
toda a célula. Há também a forma tripomastigota metacíclica, detectada 
nas fezes e urina do inseto vetor. Por último, existe a epimastigota, cuja 
morfologia é fusiforme e está localizada no intestino dos triatomíneos 
(DA SILVA BRITO et al., 2019; RIBEIRO, 2017).

 O ciclo de vida do parasito é iniciado a partir da ingestão de 
sangue pelo inseto, do hospedeiro vertebrado infectado. Nessa primeira 
etapa o vetor absorve a forma tripomastigota circulante, que se diferen-
cia para epimastigota, na região do intestino médio do inseto. Esse, por 
sua vez, é deslocado para o intestino posterior, no qual se modifica em 
tripomastigotas metacíclicos, caracterizados por serem formas infectan-
tes que são eliminadas pelas fezes dos triatomíneos. A infecção pelo 
T. cruzi no hospedeiro definitivo se dá pela entrada das fezes infecta-
das por tripomastigotas metacíclicos no local da picada, em que estes 
entram em contato com as células da barreira epitelial do hospedeiro. 
Em seguida, o protozoário se torna amastigota intracelular, por volta de 
quatro a cinco dias acontece a duplicação do mesmo que diferencia em 
tripomastigota sendo liberados na corrente sanguínea e, assim, reinicia 
o ciclo do parasita (RIBEIRO, 2017). 

3. Transmissão 

 A DC normalmente é transmitida através de vetores triatomíneos, 
que eliminam suas fezes contaminadas que entram em contado com 
os hospedeiros, principalmente o homem, caracterizando a transmis-
são vetorial. Transfusões sanguíneas ou de hemoderivados e infecção 
por meio da placenta são caminhos para a disseminação da patologia. 
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Ademais, a infecção por meio do consumo de alimentos contaminados 
com o protozoário é a principal forma de propagação dessa enfermidade 
para o ser humano (SOUTO et al., 2019). 

Segundo Álvarez-Hernández (2021), apenas 38,8% da amostra 
entrevistada em seu estudo tinha conhecimento sobre o mecanismo de 
transmissão da doença. Nesse sentido, as formas habituais de disse-
minação da doença são: oral (24,8%), transplante de órgãos e via ve-
torial (23,2%), vertical (18,4%), transfusional (7,2%) e exposição aciden-
tal (3,2%). Diante do exposto, observa-se que a via de contágio mais 
comum é por meio oral, onde cerca de 57,7% das contaminações por 
alimentos analisadas no estudo eram pela ingestão de suco de bacaba 
e de açaí. 

4. Fisiopatologia 

 A Doença de Chagas, de forma clínica, pode ser segmentada 
em duas fases: aguda e crônica. Durante a fase aguda as manifesta-
ções clínicas da infecção tendem a serem insidiosas e dificilmente são 
notadas pelos enfermos. Com o passar do tempo, a patologia se torna 
crônica e subdivide em duas novas fases, denominadas fase crônica 
indeterminada e fase crônica sintomática. A indeterminada é caracteri-
zada pela ausência de sintomas, enquanto a sintomática apresenta alte-
rações patológicas, principalmente gástricas e cardíacas (DE ALMEIDA 
et al., 2021).

 No decorrer da fase aguda da infecção, as tripomastigotas pre-
sentes no sangue e em alguns tecidos animais ocasionam diversas res-
postas imunológicas, com formação de citocinas. Entretanto, durante o 
período de reprodução do protozoário dentro das células, no qual o mes-
mo se encontra na forma amastigota, ocorre uma reação inflamatória de 
células mononucleares, sendo as principais macrófagos e linfócitos T. 
Ademais, o tipo da cepa do Trypanosoma cruzi infectante e padrão de 
resposta imunológica do hospedeiro vão influenciar na intensidade da 
inflamação (DE ALMEIDA et al., 2021). 

 Os macrófagos estão relacionados na regulação da replicação 
do parasito na fase aguda, por meio da produção de espécies reativas 
de oxigênio (EROS), como o óxido nítrico. Esse componente do sistema 
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imune se prolifera e adentra a célula do hospedeiro em conjunto com 
os fibroblastos provocando o rompimento da membrana celular. Esses 
eventos desencadeiam aumento da resposta inflamatória e, em seguida, 
a inoculação de neutrófilos. Além disso, decorrente da acentuada libera-
ção de moléculas neurolíticas ou com alto teor de toxicidade ocasionará 
a morte de neurônios, principalmente as células nervosas dos gânglios 
parassimpáticos (DA SILVA BRITO et al., 2019).

 Ao longo da fase aguda, o T. cruzi tem a capacidade de inibir a 
responsividade imunológica do infectado, no qual ocasiona baixa afini-
dade dos anticorpos produzidos com o patógeno. Nesse sentido, essas 
moléculas não atuam de forma eficiente na eliminação do agente causa-
dor da doença, facilitando a infecção e a evolução da enfermidade para 
um quadro clínico crônico (DE ALMEIDA et al., 2021).

 No intervalo entre as fases aguda e crônica ocorre redução do 
parasitismo e, em consequência, há melhora das lesões e evolução sa-
tisfatória do prognóstico do enfermo. No período agudo da doença exis-
tirá a presença de uma miocardite focal, que, na fase crônica, poderá 
progredir com dilatação e aumento no tamanho das células do miocárdio 
ocasionando uma cardiomegalia e, constantemente, acontece o desen-
volvimento de aneurismas com aparição de trombos. Microscopicamen-
te, é possível visualizar o rompimento da membrana dos cardiomiócitos, 
algumas regiões de fibrose e infiltrado mononuclear (DA SILVA BRITO 
et al., 2019; DE ALMEIDA et al., 2021). 

 No decurso da fase crônica, pode se verificar um aumento das 
vísceras com dilatação da parede, bem como diminuição das termina-
ções nervosas e da existência de focos de inflamação, especialmente 
na região dos esfíncteres, o qual origina o megacólon e megaesôfago, 
isso no curso gastrointestinal da doença (DE ALMEIDA et al., 2021). 
Além disso, um baixo peristaltismo sucede, em primeira instância, com 
estase dos componentes que provocam o alargamento do órgão e maior 
excitação motora. Esses fatores em conjunto acarretam em hipertrofia 
da musculatura e alteração da homeostase, levando a uma atonia mus-
cular (DA SILVA BRITO et al., 2019). 
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5. Apresentação Clínica 

 O período inicial dessa patologia é caracterizado por ser assinto-
mático ou apresentar sintomas brandos, que na maioria dos casos são 
imperceptíveis. Dentre os sintomas mais comuns que aparecem nessa 
fase estão presentes a febre, hepatomegalia, esplenomegalia, linfade-
nopatia, astenia, cefaleia, anorexia, diarreia, edema e, em algumas si-
tuações, meningoencefalite ou miocardite com prognóstico grave (RI-
BEIRO, 2017; PÉREZ YANEZ et al., 2017). 

 Diante desse contexto, observa-se mais dois sinais importantes, 
encontrados na fase aguda da doença: sinal de Romaña e chagoma de 
inoculação. O primeiro consiste em um edema elástico indolor na região 
palpebral em apenas um olho, já o segundo corresponde a uma forma-
ção cutânea rígida, hiperemiada, pouco saliente, quase indolor, que é 
envolvida por um inchaço elástico (DIAS et al., 2016). 

 O estágio tardio da DC, quando não há apresentação clínica as-
sintomática, pode evoluir ao longo dos anos para um estado grave, o 
que ocasiona na maioria das vezes a morte do indivíduo. A apresenta-
ção clínica dessa fase é subdividida em 3 grupos, cardíacas, digestivas 
ou cardiodigestivas. A forma cardíaca, o tipo mais prevalente e grave, 
pode desencadear alterações no sistema de condução sanguíneo, ar-
ritmias, insuficiência cardíaca, tromboembolismo e até mesmo morte 
repentina, a principal causa de óbito dessa doença. Já a forma digesti-
va é especificada pela perda da função gastrointestinal, que resulta em 
megaesôfago e/ou megacólon. Dor, grave desnutrição, distensão abdo-
minal e constipação intestinal estão em conjunto com tais modificações 
digestórias (RIBEIRO, 2017; PÉREZ YANEZ et al., 2017). 

6. Métodos Diagnósticos

 O diagnóstico clínico consiste na identificação dos sinais patog-
nomônicos na fase aguda da doença de chagas, que incluem o sinal 
de Romaña e chagoma de inoculação (CAMPOS et al., 2017). Outros-
sim, alguns pacientes crônicos podem apresentar cardiomiopatia, alte-
rações nervosas e mudanças do sistema gastrointestinal, que levam ao 
desenvolvimento de megaesôfago e/ou megacólon. Essas modificações 
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podem ser identificadas por meio de eletrocardiograma e exames de 
imagem (BALOUZ et al., 2017). 

 O diagnóstico laboratorial é de suma importância para a constata-
ção dessa infecção. Pode ser conduzido por método direto (identificação 
do antígeno) e método indireto (visualização de anticorpos). Na fase aguda, 
utiliza-se o teste parasitológico, visto que o indivíduo está com uma parasi-
temia do tipo tripomastigota metacíclica elevada, bem como da sorologia, 
no qual evidencia imunoglobulinas IgM específicas contra o protozoário. Já 
na fase crônica, nota-se redução da parasitemia e expressivas quantidades 
de imunoglobulinas IgG. Assim, na fase mais tardia da doença é aconselha-
do a realização das análises sorológicas, como ensaio de imunoabsorção 
enzimática (ELISA), Hemaglutinação Indireta ou passiva (IHA) e Imunono-
fluorescência Indireta (IFA) para verificar a presença de IgM e IgG. Além 
disso, pode ser utilizado a reação em cadeia da polimerase (PCR), para 
busca do antígeno (BALOUZ et al., 2017; CAMPOS et al., 2017). 

7. Tratamento

 O tratamento da DC engloba duas condutas, a intervenção sin-
tomática, mais proporcionada à fase crônica, e medidas terapêuticas 
específicas que almejam a eliminação do protozoário. Há dois medica-
mentos que são eficientes ao combate das formas do parasito circulan-
tes na corrente sanguínea: o benznidazol e o nifurtimox. Estes, quando 
prescritos na fase aguda podem ter um percentual de bom prognóstico 
com evolução para cura em 80% dos casos. O tratamento sintomático é 
feito a partir de repouso, alimentação regular e do uso fármacos como 
antitérmicos, analgésicos e nifedipina. Após a terapia, é previsto a di-
minuição da parasitemia, redução de quadros reativados da patologia, 
aumento da perspectiva e qualidade de vida, amenização das compli-
cações clínicas e melhoria nas manifestações da doença (DA SILVA 
BRITO et al., 2019; CAMPOS et al., 2017). 

8. Prevenção 

 As intervenções feitas pela vigilância epidemiológica na DC, 
consistem em mecanismos profiláticos com intuito de amenizar a doen-
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ça no Brasil. Os determinantes essenciais são: a integração de ações de 
vigilância ambiental e sanitária no controle de vetores e reservatórios; 
o acompanhamento da morbimortalidade da patologia, planejando uma 
estratégia de atenção à saúde básica dos infectados; o controle das es-
pécies de vetores da doença; extinguir o contágio vetorial por Triatoma 
infestans; a realização de testes sorológicos na população de forma fre-
quente; a promoção da análise, em território nacional, dos doadores de 
sangue; a identificação precoce de enfermos na fase aguda, para me-
lhor perspectiva do tratamento, bem como a verificação epidemiológica 
desses casos, focando na forma de transmissão; e a aplicabilidade de 
métodos preventivos de ocorrência de casos novos (DIAS et al., 2016).

A procura por um imunizante eficiente para o parasita ainda 
permanece na etapa pré-clínica, em que os testes são executados em 
cães, camundongos e primatas não humanos. O objetivo é que a vacina 
apresente antígenos que simulem todas as formas do T. cruzi e pos-
sa ser utilizada tanto como um artifício preventivo, quanto terapêutico 
(LUNA, et al., 2020).

Considerações Finais

 Dado o exposto, fica evidente os meios fisiopatológicos, de 
transmissão, prevenção e diagnóstico da doença. Com isso, como o 
Brasil é um país em desenvolvimento, nota-se que há uma precariedade 
na educação acarretando ao desconhecimento da população sobre as 
características dessa enfermidade, no qual propicia um maior cenário 
de disseminação. Ademais, o sucateamento do sistema de saúde pro-
porciona a carência dos meios de informação sobre os sinais agudos da 
Doença de Chagas, como o sinal de Romaña e chagoma de inoculação. 
Esses, por sua vez, são decisivos no diagnóstico precoce, o qual auxilia 
na intervenção clínica de maneira satisfatória e até mesmo evolução 
para a cura. 

 Por ser tratar de uma doença presente majoritariamente em paí-
ses com maior vulnerabilidade, a DC, embora mais de 100 anos após 
a sua descoberta, ainda não apresenta um tratamento tão eficaz, visto 
que ela não desperta tanta relevância para indústria farmacêutica. Nes-
se sentido, observa-se que a vacina seria a melhor forma de prevenção 
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da moléstia e também poderia ser usada como recurso terapêutico, en-
tretanto existem empecilhos para o desenvolvimento desse imunizante 
e o que está em estudo ainda não chegou na fase clínica. 

 Por fim, vale ressaltar que essa doença é negligenciada em vá-
rios aspectos, sendo eles ambientais, sociais, políticos e econômicos. 
Assim, infere que muitas adversidades ainda necessitam ser superadas 
para a melhora da qualidade de vida dos portadores de Chagas e das 
medidas profiláticas. Esses critérios preventivos precisam ser esclare-
cidos e divulgados para a população em geral, visto que são uma das 
alternativas mais acessíveis para a diminuição da disseminação do T. 
cruzi. 
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Introdução

 A Dengue é uma doença transmitida pela picada de um mos-
quito, mais comumente do gênero Aedes aegypt, infectado por um ou 
mais dos quatro sorotipos do vírus da dengue (DEN-1, DEN-2, DEN-3 e 
DEN-4). É considerada a infecção viral urbana mais transmitida em todo 
mundo. Nos últimos 50 anos, sua incidência aumentou cerca de 30 ve-
zes, com maior número de infecções em áreas previamente endêmicas 
e surtos de casos em novas regiões antes não acometidas. Ademais, 
dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) estimam que por ano 
ocorram até 100 milhões de novos casos e cerca de 12000 mortes ao 
redor do globo, e aproximadamente, 3.6 bilhões de pessoas residem 
atualmente em países onde a dengue é endêmica. (OMS, 2012). 
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 Nesse contexto, ressalta-se a grande relevância do Brasil, sendo 
atualmente o país responsável pelo maior número de casos anualmente 
registrados de dengue no mundo, com aproximadamente 80% da nossa 
população vivendo em áreas endêmicas para a doença ². Ademais, o 
país apresenta significante morbidade e mortalidade, o que tornam im-
perativa a necessidade de revisarmos os principais aspectos e manejo 
desta doença (MENDONÇA; SOUZA; DUTRA, 2010).

 Um caso clássico de dengue apresenta febre com duração entre 
dois e sete dias, acompanhada de pelo menos dois dos seguintes sinto-
mas: cefaleia, dor retro orbitária, mialgia, artralgia, prostração ou exan-
tema. Além desses sintomas, deve ter estado nos últimos 15 dias em 
área onde esteja ocorrendo transmissão de dengue ou tenha a presen-
ça de seu vetor, o mosquito Aedes aegypti³ (BRASIL, 2015). Contudo, o 
diagnostico da doença nas crianças é um desafio, pois a manifestação 
clinica, sobretudo em menores de 24 meses, se superpõem às de inú-
meras outras doenças comuns nesta faixa etária (BRASIL, 2015).

 Entre os lactentes, ainda existe um risco maior de gravidade da 
doença, que pode complicar com resposta inflamatória sistêmica ge-
neralizada, fenômenos hemorrágicos, choque hipovolêmico e à Síndro-
me de Disfunção de Múltiplos Órgãos. Portanto, a fim de evitar maiores 
complicações, é imprescindível o diagnóstico precoce e conhecimento 
do manejo clínico da dengue em lactentes (ABE et al, 2012).

Desenvolvimento

1. Epidemiologia

 A dengue é a doença viral urbana mais transmitida em todo mun-
do, e vários fatores têm sido apontados como responsáveis pelo cresci-
mento do número de casos ao redor do mundo, dentre eles citamos: as 
mudanças climáticas, urbanização acelerada e desorganizada sem ade-
quada infraestrutura e manejo de resíduos, vigilância em saúde falha, 
falta de investimento em saúde pública, e baixo investimento em pes-
quisas na área. A facilidade em transporte internacional tanto de pes-
soas quanto produtos também colaboram com o aumento e dispersão 
mundial de vírus e vetor e tem preocupado países livres de transmissão 
comunitária (BHATT et al., 2013). 
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 Ressalta-se que, em 2005, devido ao crescimento exponencial de 
casos nos últimos 50 anos, cerca de 300% de aumento, a atualização da 
regulamentação sanitária internacional passou a incluir a dengue como 
exemplo de doença com potencial para torna-se uma emergência de saú-
de pública (OMS, 2012). Contudo, os objetivos em seu controle estão lon-
ge de serem alcançados, o que levou a inclusão da Dengue na lista da 
OMS de doença tropical negligenciada no ano de 2012 (OMS, 2012).

2. Fisiopatologia

 O vírus da dengue é um RNA vírus que pertencente à família Fla-
viviridae, sendo quatro sorotipos distintos desse vírus: DENV-1, DENV-
2, DENV-3, e DENV-4. A infecção por um sorotipo promove imunidade 
permanente para este e imunidade transitória, de curta duração, contra 
a infecção causada pelos demais sorotipos. Estudos detectaram asso-
ciação entre as formas graves da doença e determinados subtipos do 
vírus (SBP, 2019). E demonstraram que há associação entre as apresen-
tações mais graves da doença, para os casos de nova infecção, por um 
sorotipo diferente do responsável pelo primo-infecção (SBP, 2019). Nes-
ses casos, existe maior ativação dos linfócitos T e concomitantemente 
maior liberação de citocinas, que resultam em uma resposta inflamató-
ria intensa, com aumento da permeabilidade vascular, extravasamento 
de plasma, destruição plaquetária e manifestações hemorrágicas (SBP, 
2019).

 A gravidade da doença é determinada pelo grau de extrava-
samento de fluidos e proteínas do leito vascular para o interstício, que 
ocorre em virtude do aumento da permeabilidade vascular, decorrente 
da resposta inflamatória sistêmica que se instala em virtude da infecção. 
Esse aumento da permeabilidade vascular, quando não adequadamente 
tratado leva progressivamente ao choque hipovolêmico, hipoperfusão 
tecidual e falência de múltiplos órgãos. A ocorrência de manifestações 
hemorrágicas não determina isoladamente a gravidade da doença, visto 
que esse fenômeno pode estar presente nas formas graves e nas for-
mas leves da doença (SBP, 2019)
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3. Quadro Clínico

 A infecção pode ser assintomática ou causar doença cujo es-
pectro inclui desde formas oligossintomáticas até quadros graves com 
choque, com ou sem hemorragia, podendo evoluir para o óbito. As ma-
nifestações clínicas da Dengue podem ser classificadas em três fases:

 Fase febril: Tem duração de dois a sete dias. Caracterizada por 
febre alta (39oC a 40oC) de início abrupto, associado a cefaleia, hipo-
rexia, mialgia, artralgia, prostração, astenia, dor retro-orbital, exantema, 
prurido cutâneo, náuseas e vômitos. Podem ocorrer manifestações he-
morrágicas leves, como petéquias, gengivorragia e epistaxe. A criança 
com síndrome febril pode apresentar sintomas inespecíficos como adi-
namia, sonolência, recusa da alimentação e de líquidos, vômitos, diar-
reia ou fezes amolecidas. E nos casos dos lactentes menores de dois 
anos de idade, os sinais e os sintomas da doença podem manifestar-se 
por choro persistente e irritabilidade (SBP, 2019). Cabe pontuar que em 
lactentes, o agravamento do adoecimento em geral é mais súbito do que 
ocorre no adulto, em que os sinais da doença e de seu agravamento são 
mais facilmente detectáveis (VERHAGEN; GROOT, 2014). 

 Fase crítica: Tem duração de um a dois dias. Comumente ocorre 
entre o terceiro e o sétimo dia da doença. Definido como o período de 
defervescência da febre, pode ocorrer o aumento da permeabilidade ca-
pilar e extravasamento de plasma, apresentando como consequência, 
aumento dos níveis de hematócrito. Leucopenia progressiva e diminui-
ção abrupta na contagem de plaquetas também acontecem nessa fase. 
Podem ser detectáveis ascite e derrame pleural. O grau de elevação do 
hematócrito reflete a gravidade do extravasamento de plasma, que de-
termina a gravidade e evolução da doença. Nessa fase devemos atentar 
para os sinais de alarme e de gravidade conforme Tabela 1 (SBP, 2019).

Tabela 1 - Sinais de Alarme e de Gravidade
Sinais de alarme Sinais de gravidade

Dor abdominal intensa (à palpação ou refe-
rida) e contínua Sangramento grave

Vômitos persistentes Comprometimento grave de órgãos
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Acúmulo de líquidos (ascites, derrame pleu-
ral, derrame pericárdico) Taquicardia

Sangramento de mucosa ou outra hemor-
ragia Extremidades distais frias

Hipotensão postural e/ou lipotimia Taquipneia
Hepatomegalia maior do que 2 cm abaixo 
do rebordo costal Pulso fraco e filiforme

Aumento progressivo do hematócrito Enchimento capilar lento (> 2 segun-
dos)

Letargia e/ou irritabilidade Oligúria

Fonte: BRASIL (2016)

 A dengue grave é caracterizada por choque, hemorragia grave 
e disfunção orgânica. O choque sucede quando um volume crítico de 
plasma é perdido através do extravasamento, o que geralmente ocorre 
entre os dias quatro ou cinco de doença, na maioria das vezes prece-
dido por sinais de alarme. Tem curta duração, e pode levar a óbito em 
um intervalo de 12 a 24 horas ou à recuperação rápida, após tratamento 
adequado. Manifestações neurológicas, como convulsões e irritabilida-
de, podem estar presentes em alguns pacientes (VERHAGEN; GROOT, 
2014). 

 O choque prolongado leva à hipoperfusão de órgãos e conse-
quentemente comprometimento progressivo destes, resultando em 
acidose metabólica e coagulação intravascular disseminada (CIVD). A 
CIVD, por sua vez, leva a hemorragias graves, causando diminuição de 
hematócrito em choque grave. Comprometimento orgânico grave, como 
hepatites, encefalites, miocardites e/ou sangramento abundante (gas-
trointestinal, intracraniano), pode ocorrer. Em crianças, as formas graves 
geralmente surgem por volta do 3º dia da doença, acompanhadas ou 
não da defervescência. (VERHAGEN; GROOT, 2014).

 Fase de recuperação: Tem duração de dois a três dias. Ocorre 
após as 24-48 horas da fase crítica. Caracterizada por melhora progres-
siva da disfunção endotelial com reabsorção gradual do fluido que havia 
sido extravasado para o compartimento extravascular. Há melhora do 
estado geral, retorno do apetite, os sintomas gastrointestinais diminuem, 
o estado hemodinâmico estabiliza-se e a diurese retorna. Alguns pa-
cientes podem apresentar um exantema cutâneo, prurido generalizado, 
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desconforto respiratório ou hipotermia, bem como sintomas prolonga-
dos. (RODRIGUES et al, 2009).

4. Diagnóstico

 Serão considerados casos suspeitos de dengue 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. Todo caso suspeito de dengue deve ser notificado à 
Vigilância Epidemiológica e quando apresenta a forma grave, a notifica-
ção deve ser imediata. A prova do laço, que avalia a fragilidade capilar, 
pode ser positiva tanto nos pacientes com dengue clássica como nos 
casos graves, e deve ser realizada em todos os pacientes com suspeita 
de dengue sem sinais de alerta ou de gravidade. A depender de indica-
ção clínica outros exames também podem ser solicitados visando confir-
mação do diagnostico ou mesmo para avaliação de conduta, conforme 
Tabela 2 (SINGHI et al, 2007).

Tabela 2 - Exames solicitados

Exames específicos que devem ser solicitados Exames inespecíficos a 
serem solicitados

Virológico – antes do 5º dia dos sintomas. Hematócrito.
Pesquisa de vírus (isolamento viral). Contagem de plaquetas.
Pesquisa de genoma do vírus da dengue por reação em 
cadeia da polimerase de transcrição reversa (RT-PCR). Dosagem de albumina.

Pesquisa de antígeno NS1. Transaminases.
Sorológico – após 6º dia dos sintomas. -
Pesquisa de anticorpos IgM (ELISA). -

Fonte: BRASIL (2016)

5. Condutas

 O manejo e tratamento da dengue segue o novo sistema de 
classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e adotado pelo 
Ministério da Saúde. O documento propõe o agrupamento dos casos 
em duas categorias, tendo como base a gravidade da doença: dengue 
com ou sem sinais de alarme e dengue grave. O Ministério da Saúde 
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propõe uma abordagem baseada nos sinais e sintomas apresentados 
pelo paciente, para determinar a conduta, classificando os pacientes em 
grupos: A (Dengue sem sinais de alarme, sem condição especial, sem 
risco social e sem comorbidades), B (Dengue sem sinais de alarme, com 
condição especial, ou com risco social e com comorbidades), C (Sinais 
de alarme presente e sinais de gravidade ausentes) e D (Dengue grave). 
O tratamento baseia-se principalmente em reposição volêmica adequa-
da e durante a evolução da doença, o enfermo pode passar de um grupo 
a outro, em curto período de tempo. (SBP, 2019)

5.1. Grupo A

 Caso suspeito de dengue com prova do laço negativo e ausência 
de sangramentos espontâneos; ausência de sinais de alarme; sem co-
morbidades, grupo de risco ou condições clínicas especiais. Logo, todo 
o lactente com dengue é classificado no mínimo no Grupo B. 

 A conduta necessária é o acompanhamento ambulatorial. Os 
exames laboratoriais complementares devem ser realizados a critério 
médico. O repouso deve ser orientado e a dieta prescrita.

 Para a hidratação oral temos as seguintes orientações para 
crianças: Crianças até 10 kg: 100 mL/kg/dia; crianças de 10 a 20 kg: 
1000 + 50 mL/kg/dia para cada quilo entre 10 e 20. Crianças acima de 
20 kg: 1500ml + 20 mL/kg/dia para quilo acima de 20kg. Oferecer 1/3 na 
forma de soro de reidratação oral (SRO) e o restante através da oferta 
de água, sucos e chás.

 Aos sintomáticos devem ser prescritos analgésicos (paracetamol 
e/ou dipirona). Não se deve usar salicilatos ou anti-inflamatórios não es-
teroides. Deve-se orientar sobre sinais de alarme e solicita-se o retorno 
entre o 3º e 6º dia se possível para reavaliação. (BRASIL, 2016)

5.2. Grupo B

  Caso suspeito de dengue com sangramento de pele espontâneo 
(petéquias) ou induzido (prova do laço positiva); ausência de sinais de 
alarme; condições clínicas especiais e/ou de risco social ou doenças 
crônicas: lactentes (menores de dois anos), gestantes, idosos acima de 
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65 anos, hipertensão arterial ou outras doenças cardiovasculares gra-
ves, diabetes mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças he-
matológicas crônicas, nefropatias, doença ácido-péptica, hepatopatias e 
doenças autoimunes. (BRASIL, 2016)

 A conduta necessária é manter o paciente lactente em observa-
ção com hidratação oral conforme grupo A até resultado de exames (he-
mograma obrigatório). Para o hematócrito normal, seguir procedimentos 
do grupo A (ambulatorial), reavaliação clínica diária. Para paciente com 
surgimento de sinais de alarme, seguir conduta do grupo C. Deve-se 
prestar atenção ao surgimento de sinais de alarme ou aumento do he-
matócrito, na vigência de reposição volêmica adequada, para esse caso 
indica-se internação hospitalar. Em casos de plaquetopenia menor que 
20.000/mm³, mesmo sem repercussão clínica, é necessária internação 
e reavaliação clínica e laboratorial a cada 12 horas. (BRASIL, 2016)

5.3. Grupo C

 Caso suspeito de dengue com presença de algum sinal de alarme.
 A conduta necessária é a internação hospitalar por um período 

mínimo de 48 h, reposição volêmica com 10 mL/kg de soro fisiológico 
na primeira hora (máximo de cada fase de expansão 20 mL/kg em duas 
horas), e a realização de exames complementares obrigatórios: hemo-
grama completo e dosagem de albumina sérica e transaminases, além 
dos exames de imagem que englobam radiografia de tórax e ultrassono-
grafia de abdome. (BRASIL, 2016)

 É necessária a reavaliação clínica e laboratorial em 2 h. Para 
melhora clínica e laboratorial, após fase de expansão, iniciar fase de 
manutenção:

Primeira fase: 25 mL/kg em 6 h. Se melhora, iniciar segunda fase.
Segunda fase: 25 mL/kg em 8 h (1/3 com soro fisiológico e 2/3 
com soro glicosado).

 Para os casos sem melhora clínica e laboratorial após 2 h, re-
petir a fase de expansão até três vezes. Caso a resposta mantenha-se 
inadequada após três fases de expansão, realizar conduta do grupo D. 
(BRASIL, 2016)
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5.4. Grupo D

 São os pacientes que apresentam um caso suspeito de dengue 
com presença de sinais de choque, sangramento grave ou disfunção 
grave de órgãos. (BRASIL, 2016)

 A conduta necessária é o acompanhamento em unidade de te-
rapia intensiva (mínimo 48 horas), e após estabilização permanecer em 
leito de internação. Em fase de expansão rápida parenteral, realizar o 
uso de solução salina isotônica de 20 mL/kg em até 20 minutos, repetir 
até três vezes se necessário. É necessária também uma reavaliação 
clínica a cada 15 a 30 minutos e de hematócrito em 2 horas. Com res-
posta clínica e laboratorial após fases de expansão, retornar para a fase 
de expansão do grupo C e seguir a conduta recomendada para o grupo. 
Caso resposta inadequada, avaliar hematócrito. (BRASIL, 2016)

 No caso de hematócrito em ascensão e com sinais de choque, 
deve-se 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 ausência desta, usar co-
loides sintéticos, 10 mL/kg/hora. Se resposta satisfatória, conduzir como 
grupo C. (BRASIL, 2016) 

 Já para o hematócrito baixo e com sinais de choque, deve-se 
pesquisar hemorragias e avaliar a coagulação. Se houver hemorragia, 
transfundir concentrado de hemácias (10 a 15 mL/kg/dia). Se houver 
coagulopatias considerar o uso de plasma fresco (10 mL/kg), vitamina K 
endovenosa e crioprecipitado (1 U para cada 5-10 kg). As indicações de 
transfusão de plaquetas são para persistência de sangramento, mesmo 
após correção de fatores de coagulação e do choque, e com plaqueto-
penia e INR maior que 1,5 vezes o valor normal. (BRASIL, 2016)

 Por fim, caso hematócrito em queda e com resolução do cho-
que, ausência de sangramentos, mas com o surgimento de outros sinais 
de gravidade, deve-se investigar hiper-hidratação, sinais de desconfor-
to respiratório, sinais de insuficiência cardíaca congestiva. Nesse caso, 
a conduta a ser seguida é a diminuição da infusão de líquido, uso de 
diuréticos e drogas inotrópicas, se necessário. A reposição volêmica 
deve ser suspensa ou reduzida à velocidade mínima necessária quando 
houver término do extravasamento plasmático; estabilização da pressão 
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arterial, do pulso e da perfusão periférica; redução do hematócrito, na 
ausência de sangramento; normalização da diurese e ausência de sinto-
mas abdominais. Caso ocorra presença de critérios de alta, recomenda-
-se retorno para reavaliação clínica e laboratorial conforme orientação 
para o grupo B. (BRASIL, 2016)

6. Medidas Preventivas

 Dentre as medidas preventivas contra a dengue pode-se citar a 
vacinação, o controle do vetor, o uso de repelentes e de telas mosqui-
teiros. Com relação a vacinação, a busca por um imunizante contra a 
doença ainda enfrenta desafios. Isso porque a vacina ideal deve con-
ferir proteção em longo prazo contra os quatro sorotipos e sem o risco 
de indução de efeitos adversos graves. Especialmente o risco de gerar 
quadros de maior gravidade em indivíduos que se expusessem ao vírus 
após a imunização, condição já conhecida nas infecções secundárias 
pelo vírus da dengue. 

 A vacina Dengvaxia®, primeira vacina licenciada no mundo para 
a prevenção da doença, pode aumentar o risco de hospitalização por 
dengue e dengue clinicamente grave ou com sinais de alarme em pacientes 
previamente infectados por um dos sorotipos do vírus e por tal motivo a 
OMS recomenda que a vacina só seja administrada em indivíduos com 
infecção prévia por dengue documentada. Para esses indivíduos, as evi-
dências demonstram benefício com redução de casos e de hospitalizações 
pela doença. Atualmente há outras vacinas em desenvolvimento para o 
controle dessa condição, cujos resultados preliminares parecem ser pro-
missores, mas o seu uso ainda não está liberado (SBP, 2019). 

 O controle do vetor da dengue, o Aedes aegypti, também é uma 
medida muito importante para reduzir a transmissão da doença. Dentre 
os principais métodos de controle do mosquito, pode-se pontuar: o uso 
de inseticidas e de larvicidas, o hábito de não deixar água parada em 
qualquer tipo de recipiente e a introdução de mosquitos infectados com 
Wolbachia no ambiente - bactéria que quando infecta o A. aegypti o im-
pede de transmitir a dengue e outras arboviroses (SBP, 2019).

 Por fim, existem medidas individuais para a prevenção da den-
gue, como o uso de repelente (cujo uso é recomendado aos lactentes a 
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partir de 06 meses de idade) e a implantação de telas nas janelas das 
residências, que podem prevenir a doença, mas não de forma coletiva e 
sim de maneira particular e pontual.

Considerações Finais

 A vulnerabilidade do lactente acometido por dengue impõe a ne-
cessidade do rápido reconhecimento e manejo adequado a essa faixa 
etária. É preciso atentar para o atendimento em lactentes febris, princi-
palmente em zonas endêmicas quando excluídas outras possibilidades 
diagnósticas, visto que o diagnóstico precoce e a conduta adequada 
evitam o agravamento e consequente óbito. Por fim, conclui-se que a 
dengue possui apresentação inespecífica na criança e, há uma carência 
de informações e publicações em relação à evolução para gravidade e 
óbitos em menores de dois anos.
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Introdução

 A bouba é uma doença infecto-contagiosa causada pela bac-
téria Treponema pallidum subespécie pertenue (TPE), relacionada ao
agente causador da sífi lis. Em 2012, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) propôs sua erradicação até 2020, devido à redução na incidência 
anual e o tratamento direcionado com azitromicina oral em dose única, 
denominada estratégia Morges (MITJÀ et al., 2015; WORLD HEALTH 
ORGANIZATION, 2012a).

 Para Capuano e Ozaki (2011), a má higiene é um fator de risco 
e o aumento da prevalência está relacionado à pobreza, aglomeração e 
ambientes tropicais. Segundo Marks et al. (2014) a transmissão ocorre 
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por contato direto humano-a-humano através de abrasões cutâneas e 
conforme Zoni (2019), a treponematose infecta tecidos moles e pele, 
gerando lesões papilomatosas e ulcerativas, que podem disseminar o 
TPE pela corrente sanguínea e sistema linfático. 

Desenvolvimento
1. Etiologia

 O TPE é uma bactéria espiroqueta delgada, em formato helicoi-
dal. Não pode ser cultivada in vitro e apresenta motilidade em saca-ro-
lhas, movendo-se através do tecido conjuntivo. Reproduzem-se a cada 
30 horas, sendo frágeis fora de vetores hospedeiros e sofrendo rápida 
lise por secagem, oxigênio e calor. Apesar de as crianças serem reser-
vatórios primários, uma doença semelhante à bouba, causada por TPE, 
foi detectada em primatas não humanos em países da África Subsaaria-
na (MAXFIELD; CORLEY; CRANE, 2021; TIMOTHY et al., 2021).

 As subespécies são indistinguíveis e, em 1998, conforme Marks 
et al. (2014), o genoma do Treponema pallidum foi mapeado, eviden-
ciando um sequenciamento de mais de doze patógenos treponêmicos, 
incluindo o Treponema pertenue. Segundo Timothy et al. (2021), a epi-
demiologia genética evidenciou resistência a macrolídeos.

2. Epidemiologia

 Em 1950, a OMS estimou 50 milhões de pessoas infectadas com 
bouba, em mais de 85 países e sua notificação não é mais obrigatória 
desde 1990. Em 2018, apenas 14 países notificaram os casos confir-
mados à OMS, dentre as 103 nações que confirmavam historicamente 
(ANTAL; CAUSSE, 1985; ASIEDU; FITZPATRICK; JANNIN, 2020; FIT-
ZPATRICK et al., 2018). 

 Segundo a resolução WHA66 da Assembleia Mundial da Saúde, 
em 2013, e o roteiro da OMS sobre Doenças Tropicais Negligenciadas, a 
bouba deveria ter sua transmissão interrompida até 2020. O critério pro-
posto para a erradicação seria ausência de novos casos por três anos 
contínuos de vigilância sorológica e clínica, em crianças com até cinco 
anos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012b). 
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 O TPE é encontrado na África, Ásia e Pacífico sul, sendo en-
dêmico em Benin, Camarões, Costa do Marfim, Gana, Ilhas Salomão, 
Indonésia, República Centro-Africana, Papua Nova Guiné, República do 
Congo, República Democrática do Congo e Vanuatu. Entre 2008 e 2012, 
mais de 300.000 casos foram notificados à OMS. Ilhas Salomão, Gana 
e Papua Nova Guiné englobam 84% dos casos (MITJÀ et al., 2015), 
enquanto Índia e Equador relatam a erradicação (WORLD HEALTH OR-
GANIZATION, 2018). 

 No Brasil, 25.186 casos foram relatados no período 1934 e 1941. 
Entre 1950 e 1960, mais de 500.000 casos foram notificados e até 1990, 
mais de 1000 casos. O Brasil não notifica novos casos desde 2013, 
segundo Zoni (2019). A doença apresenta maior prevalência em crian-
ças e adolescentes, entre 2 e 15 anos de idade, de regiões tropicais, 
quentes e úmidas, sem diferenças proporcionais significativas entre os 
sexos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018). Em 10% dos casos, 
a doença pode evoluir para a forma grave, sendo necessários detecção 
e tratamento precoces (GIACANI; LUKEHART, 2014). 

3. Fisiopatologia e Aspectos Clínicos

 A bouba não é transmitida sexualmente ou por interação mãe-
-bebê, mas através da presença de espiroquetas na epiderme, por con-
tato pele a pele e fissuras. Não há transmissão comprovada por vetores 
ou primatas (HARPER et al., 2021). A doença se caracteriza por três 
estágios: primário, secundário e terciário. No estágio primário, o TPE 
forma uma lesão cutânea primária, denominada “bouba materna”, como 
nódulos solitários e pápulas exsudativas e crostosas não sensíveis 
com hiperpigmentação periférica (Figura 1) (CAPUANO; OZAKI, 2011; 
MARKS et al., 2014).
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Figura 1 - Bouba materna

Fonte: Perine et al. (1984).

 Tais lesões são, em sua maioria, amareladas, com 2 a 5 cm de 
diâmetro e uma base vermelha com bordas elevadas no local da ino-
culação, em cerca de 21 dias da exposição (FARNSWORTH; ROSEN, 
2006). O tempo de início das manifestações cutâneas varia entre 9 e 90 
dias. Conforme Marks et al. (2014), os membros inferiores são mais aco-
metidos e as lesões não tratadas podem cicatrizar espontaneamente 
entre 3 e 6 meses, com hiperpigmentação no local. Envolvimento ósseo 
e articular, além de linfadenopatia, artralgia e febre podem estar presen-
tes.

 A progressão da doença ocorre pela disseminação por vasos 
linfáticos subcutâneos e hematogênica (GIP, 1989; AGMON-LEVIN et 
al., 2009). O estágio secundário, em até dois anos após a inoculação, 
pode se sobrepor ao primário, caracterizando-se por artralgias, linfa-
denopatia, mal-estar, lesões papilomatosas, maculares, ulcerativas ou 
hiperceratóticas em regiões palmo-plantares (Figuras 2 e 3) (GIP, 1989). 
Como manifestações radiológicas, dactilite e osteoperiostite podem ser 
visualizados em falanges, ulna e rádio (MARKS et al., 2014).
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Figura 2 - Papiloma palmar

Fonte: Perine et al. (1984).

Figura 3 - Papiloma plantar

Fonte: Perine et al. (1984).

 O período latente ocorre entre os estágios primário e secundário, 
em que a sorologia é positiva sem sinais clínicos, devido à resposta imu-
ne, e pode durar de 6 a 16 semanas após o estágio primário. Segundo a 
OMS (2012a), a doença pode recidivar e acometer ânus, boca e região 
periaxilar formando “boubas filhas”. Em 10% dos pacientes não tratados, 
em 5 a 10 anos da inoculação, pode ocorrer o estágio terciário, carac-
terizado por destruição facial (Figura 3) e da cartilagem nasal, nódulos 
justa-articulares (gomas), tíbia arqueada (canelas de sabre), crescimen-
to ósseo da maxila paranasal, com possível envolvimento neurológico e 
oftalmológico (MITJÀ et al., 2011).
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Figura 4 - Osteoperiostite em tíbia e fíbula.

Fonte: Perine et al. (1984).

4. Diagnóstico

 O diagnóstico da bouba é clínico e confirmado pela visualização 
direta de treponemas na microscopia de campo escuro do soro obtido 
por compressão das lesões. Na ausência do último método, a história 
epidemiológica, clínica, visualização direta e estudos sorológicos são 
necessários, em detrimento de radiografias que não são específicas 
(GALADARI, 2021; MARKS et al., 2014). 

 Testes sorológicos requerem anticorpos não treponêmicos, sen-
síveis, e anticorpos treponêmicos, específicos. Os anticorpos não tre-
ponêmicos são Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) e Rapid 
Plasma Reagin (RPR), que podem evidenciar resultados falso-positivos 
e confirmar a cura após o tratamento. Os anticorpos treponêmicos in-
cluem Treponema pallidum hemaglutination assay (TPHA) e Trepone-
ma pallidum particle agglutination assay (TPPA) que, uma vez positivos, 
assim o serão ao longo da vida (MARKS et al., 2014). Os testes RPR e 
VDRL são reativos a partir de 2 a 3 semanas após a lesão primária e 
podem permanecer reativos. A biópsia de lesões tardias pode eviden-
ciar uma histopatologia característica auxiliar na diferenciação entre as 
treponematoses (ENGELKENS et al., 1993). 
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5. Histopatologia

 Os achados histológicos na bouba precoce são acantose, papilo-
matose, espongiose, com células plasmáticas e histiócitos, além da exo-
citose de neutrófilos com microabscessos intraepidérmicos (GALADARI, 
2021). Ao contrário da sífilis, encontrada na epiderme e derme, a prolife-
ração endotelial é baixa ou ausente e o TPE é epidermotrópico. A bou-
ba tardia apresenta infiltrado dérmico com linfócitos, fibroblastos, células 
gigantes, células epitelioides e necrose caseosa. As manchas de prata 
podem identificar treponemas entre queratinócitos na bouba precoce e a 
microscopia eletrônica, treponemas nos espaços intercelulares da epider-
me, na derme e citoplasma dos macrófagos (GALADARI, 2021).  

6. Farmacologia

 Em 1950, o tratamento para boula era monoestearato de penici-
lina de alumínio, seguido por penicilina benzatina injetável, bactericida 
que interfere na síntese de mucopeptídeos da parede celular. A azitro-
micina 30 mg por quilo, em dose única por via oral, mostrou-se compro-
vadamente eficaz e se tornou a droga de escolha para o tratamento do 
TPE, ligando-se à subunidade 50S dos ribossomos e inibindo a síntese 
proteica (FARNSWORTH; ROSEN, 2006). Uma nova política, intitula-
da “Estratégia de Morges” visou a implementação do novo tratamento, 
associado à educação sanitária, acesso à água potável e saneamento 
básico. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012a).

 Para pacientes alérgicos à penicilina, tetraciclinas, que se asso-
ciam à subunidade 30S, eritromicina, inibitória do crescimento bacte-
riano e doxiciclina, inibitória da síntese proteica e do crescimento bac-
teriano, devem ser consideradas (FARNSWORTH; ROSEN, 2006). Em 
áreas remotas, sem penicilina G-benzatina, a penicilina V oral de 7 a 10 
dias pode tratar crianças com lesões ativas (SCOLNIK et al., 2003).

 Segundo o tratamento epidemiológico para bouba, se mais de 
50% das crianças forem soropositivas, todos devem ser tratados. Se 
10% a 50% das crianças, os casos ativos, contatos e menores de 15 
anos devem receber tratamento. Se menos de 10%, apenas casos ati-
vos e contatos.
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Considerações Finais

 A bouba é uma treponematose que, apesar da abordagem de er-
radicação proposta pela OMS até 2020, perpetua como uma doença tro-
pical negligenciada e possivelmente presente em países que deixaram 
de notificar os casos novos. Lesões cutâneas contagiosas caracterizam, 
principalmente, os estágios primários e secundários da bouba precoce, 
enquanto o estágio terciário da bouba tardia pode envolver pele, ossos 
e articulações e as lesões não são contagiosas. Apesar do diagnóstico 
clínico, testes sorológicos podem ser realizados e o tratamento requer 
penicilina G-benzatina injetável ou azitromicina, por via oral, em dose 
única. A detecção precoce determina a não evolução para estágios la-
tentes e deletérios, e bem como, melhor prognóstico.
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Introdução

 Mundialmente, há uma progressiva epidemia de tuberculose mo-
norresistente a medicamentos (TB), TB multirresistente (MDR-TB) e tu-
berculose extensivamente resistente a medicamentos (XDR-TB), o que 
tem gerado vários desafi os impedindo o controle global da doença. A 
tuberculose multirresistente é defi nida como resistência a isoniazida e 
rifampicina, os medicamentos anti-TB mais potentes, enquanto a tuber-
culose extensivamente resistente é defi nida como MDR-TB com resis-
tência adicional a qualquer um da segunda linha drogas injetáveis (ami-
noglicosídeos) e qualquer fl uoroquinolona (FQ). O crescente número de 
casos não pode ser ignorado, já que a tuberculose resistente a drogas é 



68

associada a uma maior morbidade em comparação com a tuberculose 
suscetível a medicamento, é extremamente caro para tratar, e é uma 
grande ameaça para os profissionais de saúde, que já são escassos em 
locais com poucos recursos (DEDDA, 2017; CHISOMPOLA, 2020).

 A tuberculose resistente a medicamentos é considerada a prin-
cipal causa de morbimortalidade global relacionada à resistência anti-
microbiana. As formas multirresistentes (MDR) e extensivamente resis-
tentes aos medicamentos (XDR) dificultam o controle da TB e o manejo 
clínico, tendo como porcentagem no sucesso de tratamento de 54% e 
30% para TB-MDR e XDR, respectivamente (contrapondo-se aos 83% 
para formas suscetíveis) (CABIBBE, 2018).

 Existem essencialmente duas maneiras de diagnosticar MDR-
-TB: teste de sensibilidade a drogas fenotípicas (DST), em que um iso-
lado é cultivado em meio sólido ou líquido contendo um antibiótico es-
pecífico, ou por meio da detecção molecular de mutações codificadoras 
resistentes a drogas. Este último pode ser automatizado e potencial-
mente um ponto de atendimento, como o GeneXpert MTB / RIF, que 
agora é o teste de diagnóstico de TB de primeira linha em muitos países 
endêmicos. Outros testes moleculares incluem plataformas baseadas 
em array ou ensaios de sonda de linha (DEDDA, 2017).

 Até 2018, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou 
que MDR-TB fosse tratada com um regime padrão de medicamentos an-
ti-TB de segunda linha, que inclui uma combinação de um medicamento 
injetável, uma fluoroquinolona, outros agentes anti-TB essenciais, bem 
como os medicamentos anti-TB de primeira linha pirazinamida e etam-
butol, sujeitos a resultados de teste de sensibilidade a medicamentos 
(DST). No entanto, essas drogas são menos potentes, mais tóxicas e 
requerem um período de tratamento prolongado de até 24 meses. Mais 
recentemente, entretanto, a OMS apoiou um regime mais curto de 9-12 
meses que demonstrou ser igualmente eficaz no tratamento de MDR-TB 
e consiste em uma combinação de agentes anti-TB (SAYFUTDINOV, 
2021; CHISOMPOLA, 2020). 

 Levando em conta a importância de se compreender mais acer-
ca desse cenário em crescente demanda, em busca de melhores resul-
tados no combate à tuberculose resistente se faz importante analisar 
os últimos resultados e dados em diagnóstico, tratamento adequado e 
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manejo clínico da doença, já que esta tem trazido inúmeros desafios à 
saúde pública em todo o mundo.

Método

 O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura sobre tu-
berculose resistente a medicamentos. Realizou-se uma busca na base 
de dados PubMed 

 Utilizou-se os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) “Tu-
berculosis”, “Epidemiology” e “Drug resistance”, com filtros para Língua 
Portuguesa, Inglês e Espanhol, além de filtro para “texto completo” e pu-
blicação entre 2016 e 2021, resultando em 122 artigos, dos quais leu-se 
os resumos para realizar uma seleção dos que mais se adequavam aos 
objetivos do estudo, restando assim 47, artigos, que foram lidos integral-
mente. Após a leitura completa selecionou-se 11 artigos, os quais servi-
ram de base para a construção do texto. Foram excluídas as produções 
que: obtiveram resultados inconclusivos em sua pesquisa, necessitava 
de mais pesquisa para encontrar um resultado ou o conteúdo não se 
alinhava com o intuito da revisão.

Desenvolvimento

1. Resultados

Resultados Título Referência Tipo de 
estudo Conclusão 

O tratamento correlaciona 
os resultados de sucesso 
na tuberculose pulmonar 
multirresistente: uma me-

ta-análise de dados de pa-
cientes individuais 

AHMAD, N. 
et al, 2018 

Meta-a-
nálise 

Os achados enfatizam a 
necessidade de determinar 

a combinação ideal e a 
duração do uso das drogas 
mais eficazes nessa situa-
ção de tuberculose resis-
tente à medicamentos. 

Transmissibilidade e po-
tencial para progressão da 

doença de resistentes a 
drogas Mycobacterium tu-

berculosis 

BECERRA 
et al, 2019 

Coorte 
prospec-

tiva 

A transmissibilidade e o 
potencial de progressão da 
doença não diferem entre 
multirresistentes M. tuber-
culosis e doenças sensí-
veis aos medicamentos. 
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Uma revisão sistemática 
dos resultados clínicos do 
regime de retratamento da 
OMS Categoria II para tu-

berculose 

COHEN; 
MEGHJI; 
SQUIRE, 

2018 

Revisão 
sistemá-

tica 

O tratamento elegível para 
TB resistente pode sofrer 

alterações e influências de 
fatores externos e internos, 
além da possibilidade de 

variações, em decorrência 
de outras patologias. 

Transmissão de tuberculose 
resistente a medicamentos 
em ambientes endêmicos 

de HIV 

KHAN et al, 
2019 

Revisão 
integra-

tiva 

Estudos epidemiológicos 
moleculares usando análise 
de agrupamento descobri-
ram que mais de 70% dos 
casos de tuberculose resis-
tente a medicamentos são 
gerados por transmissão. 

Tuberculose resistente a 
medicamentos: uma atua-
lização sobre a carga da 

doença, diagnóstico e tra-
tamento 

LANGE et 
al., 2018 

Meta-a-
nálise 

Os avanços no tratamento 
da tuberculose resistente a 
medicamento são promis-
sores, mas ainda existem 
lacunas a serem sanadas. 

Decifrando a microevolução 
dentro do hospedeiro do 

Mycobacterium tuberculosis 
por meio do sequenciamen-
to do genoma completo: o 
impacto fenotípico e o ca-

minho a seguir 

LEY et al., 
2019 

Revisão 
sistemá-

tica 

Com a evolução do M. 
tuberculosis a forma como 
o patógeno se comporta 
dentro e fora do indivíduo 
se transformou, causan-
do mudanças na forma 

de transmissão, ação no 
corpo e a resistência aos 

medicamentos. 

O risco de uma epidemia 
global de substituição por 
medicamentos resistentes 

Mycobacterium tuberculosis 

MCBRYDE 
et al, 2017 

Ensaio 
clínico 

randomi-
zado 

Estudos demonstraram que 
a transmissão de cepas re-
sistentes a medicamentos, 
em vez da amplificação de 
cepas suscetíveis é prova-
velmente a fonte dominan-

te de TBMR. 

Tuberculose extensivamen-
te resistente a medicamen-

tos na Índia: evidências 
atuais sobre diagnóstico e 

tratamento 

PRASAD et 
al., 2017 

Revisão 
sistemá-

tica 

As variações emergentes 
de tuberculose, se mos-

tram grandes expoentes da 
dificuldade de contenção 

da doença em um panora-
ma mundial. 

Comorbidades e resultados 
do tratamento na tubercu-
lose multirresistente: uma 

revisão sistemática e meta-
-análise 

SAMUELS 
et al., 2018 

Revisão 
sistemáti-
ca e me-
ta-análise 

A presença de comorbida-
des é um fator importante 
na hora de tratar TB resis-
tente, haja vista que pode 
alterar o efeito das medi-

cações. 
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Terapia de tuberculose 
multirresistente e extensiva-
mente resistente a medica-

mentos 

SEAWOR-
TH, B. J.; 

GRIFFITH, 
D. E. et al, 

2017 

Meta-a-
nálise 

As classificações revisadas 
permitem identificar cinco 
medicamentos que combi-
nados são mais eficientes 
para o quadro de resistên-
cia. É importante analisar 
a toxicidade, a transmis-
sibilidade e a gestão dos 
infectados para um futuro 

promissor. 

Prevalência de tuberculose 
multirresistente na América 

Latina e no Caribe: uma 
revisão sistemática e meta-

-análise 

TENGAN et 
al, 2020 

Revisão 
sistemá-

tica 

O tratamento inadequado 
dos casos de tuberculo-
se deve ser um fator de 

destaque responsável por 
essa situação epidemio-
lógica, sendo urgente a 

realização de estudos que 
investiguem os fatores 

associados ao tratamento 
inadequado de pacientes 
com diagnóstico de tuber-

culose. 
Fonte: Autores, 2021.

2. Resistência a Drogas 

 Entre 2009 e 2016, o número de pacientes identificados com TB 
multirresistente (MDR-TB) aumentou anualmente em mais de 20%. A 
MDR- TB se forma a partir da seleção de mutações em Mycobacte-
rium tuberculosis durante o tratamento antituberculose de primeira linha, 
levando à resistência à rifampicina e isoniazida. Se tratada de forma 
inadequada, a seleção adicional de mutações que conferem resistência 
a fluoroquinolonas e agentes injetáveis de segunda linha resulta em tu-
berculose extensivamente resistente a medicamentos e, possivelmente, 
resistência a todos os medicamentos eficazes. O risco de se adquirir 
resistência em um tratamento errado chega a ser, aproximadamente, 
27 vezes maior. Além da aquisição de nova resistência (resistência ad-
quirida), os indivíduos podem ser infectados com cepas resistentes aos 
medicamentos como resultado da transmissão (resistência primária). A 
resistência adquirida pode ser evitada garantindo-se a adesão à tera-
pia otimizada, enquanto o controle da resistência primária requer inter-
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venções para bloquear a transmissão (LANGE et al, 2018; KHAN et al, 
2019; TENGAN et al, 2020).

 Nas últimas décadas, grandes avanços na biologia molecular 
aumentaram o conhecimento sobre os mecanismos de resistência aos 
principais medicamentos anti-TB, com a identificação de mutações em 
genes específicos que estão associados à resistência aos medicamen-
tos. Ao contrário de outras bactérias, nas quais a resistência adquirida 
aos medicamentos é geralmente mediada por transferência horizontal 
de elementos genéticos móveis, o M. tuberculosis adquire resistência a 
drogas por meio de mutação cromossômica espontânea, normalmente 
resultando em um custo de adequação visto como uma taxa de cresci-
mento reduzida in vitro (MCBRYDE et al, 2017).

 Há evidências crescentes de que a variabilidade nos perfis de 
farmacocinética entre os indivíduos (ou seja, variabilidade interindivi-
dual) pode ser uma causa mais provável do surgimento de resistência 
aos medicamentos do que a não conclusão do tratamento. Estudos 
anteriores mostraram que a farmacocinética de medicamentos anti-TB 
de primeira linha exibem uma variabilidade interindividual marcada. As 
taxas globais de MDR-TB e os dados de modelagem disponíveis suge-
rem que a transmissão primária de cepas de MDR-TB de pessoa para 
pessoa se tornou mais frequente do que a aquisição após o tratamento, 
satisfatoriamente, dados sugerem que a transmissibilidade e o potencial 
de progressão da doença não diferem entre multirresistentes M. tuber-
culosis e doenças sensíveis aos medicamentos. Apesar disso, as cepas 
resistentes a drogas têm várias vantagens de sobrevivência devido à 
forma como a TB é tratada globalmente. Primeiramente, porque apenas 
uma fração dos novos casos no mundo são testados para resistência, 
e a MDR-TB tem a oportunidade de se espalhar na comunidade antes 
da detecção. Além disso, em muitos países o tratamento da TB-MDR 
tem um grande acúmulo de pacientes, atrasando a terapia específica. 
Finalmente, após o início do tratamento, o regime de tratamento é tóxico 
e mais lento para reduzir a carga bacteriana, e menos bem-sucedidos, 
levando a falhas e retiradas do tratamento, dando mais oportunidades 
para a TB-MDR se espalhar (MCBRYDE et al, 2017; BECERRA et al, 
2019).
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3. Diagnóstico 

 O diagnóstico da TB tem papel fundamental na contenção da 
patologia, haja vista que é necessário tomar conhecimento de que se 
é portador, para que seja dado o início nos protocolos de tratamento e 
prevenção da disseminação. Em função do avançar da ciência se tor-
nou cada vez mais fácil detectar a presença do patógeno no indivíduo, 
por meio dos testes realizados em secreções corporais, como saliva, 
escarro, líquido cefalorraquidiano, líquido pleural, urina, fezes e sangue. 
Além disso, por meio do teste de amplificação dos ácidos nucleicos é 
possível identificar ou negar que a forma de infecção de cada paciente 
é resistente a drogas de primeira ou segunda linha (LANGE et al, 2018).

 Dada a importância do direcionamento do tratamento, a detec-
ção da possibilidade de resistência a drogas de primeira ou segunda 
linha deve ser realizada imediatamente após a validação da presença 
do mycobacterium, além daquelas pessoas que já são um grupo de ris-
co para essa variação da doença, como os indivíduos que nasceram 
ou viveram em países com altas taxas de resistência medicamentosa, 
que foram expostos à pessoa com essa variação da doença, além dos 
que já foram tratados pela TB e o tratamento não apresentou êxito total 
(SEAWORTH; GRIFFITH, 2017). 

 Apesar de o diagnóstico de TB resistente a medicamentos não 
ser clínico, mas sim laboratorial, uma investigação detalhada na história 
do paciente pode poupar esforços para que o tratamento direcionado e 
específico seja fornecido mais rapidamente. É fundamental, identificar 
qual tipo de resistência o paciente apresenta, uma vez que os proce-
dimentos são pautados para transpor esse impedimento de melhoria, 
caso o teste de resistência já seja direcionado pela consciência de que o 
indivíduo é grupo de risco para determinada variação, será mais rápido 
o diagnóstico, e consequentemente o início à intervenção terapêutica 
(PRASAD et al, 2017). 

 A dificuldade de um diagnóstico específico, para determinada re-
sistência, pode ser presente, em função de questões que influenciam a 
detecção do M. tuberculosis, como distinção entre o tempo de coleta da 
amostra e o tempo de realização do teste, coleta de amostra por todo 
pulmão -uma área específica dele pode estar infectada com algum gene 
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resistente e outra não. Para eliminar essa possibilidade de erro, são in-
dicados a realização de testes que são padrão ouro para a identificação 
de variações, como o PCR para TB, além do sequenciamento do geno-
ma completo, os quais são bastante específicos e qualitativos (LEY et al, 
2019).

4. Manejo Clínico e Tratamento 

 Primeiramente, é importante entender que a duração da tera-
pia para tuberculose resistente à medicamentos depende da extensão 
da doença, do número de drogas bactericidas incluídas no regime de 
tratamento, do estado imunológico e nutricional do paciente e das res-
postas clínicas, radiográficas e bacteriológicas do paciente à terapia 
(SEAWORTH e GRIFFITH et al, 2017). 

 Para construção do tratamento e do manejo clínico adequado da 
TB é necessário a análise da condição médica subjacente do paciente 
e a capacidade de tolerar um determinado medicamento, tanto quanto 
possível, sem comprometer a eficácia do regime. Por exemplo, pessoas 
com histórico de depressão, mania ou convulsões pode não tolerar a 
cicloserina, portanto outro medicamento deve ser escolhido, visto que 
os casos de suicídio relatados estão relacionados com depressão asso-
ciada à cicloserina. Já em pacientes com disfunção renal ou hepática, 
deve-se preocupar com o ajuste das doses dos medicamentos e os in-
tervalos entre as doses, mantendo-se essas comorbidades sempre em 
mente (SEAWORTH e GRIFFITH et al, 2017, AHMAD, et al, 2018). 

 Os regimes de tratamento para MDR-TB incluem medicamentos 
de alta toxicidade e por isso um manejo clínico adequado, referente a 
alerta dos pacientes para a expectativa de alguns efeitos colaterais ad-
versos, deve ser aplicado. Diante dessa situação, os pacientes devem 
ser encorajados e orientados que após a conclusão do tratamento a 
maioria dos efeitos e toxicidades relacionados aos medicamentos se-
rão resolvidos. Geralmente, os desdobramentos são menos graves e 
mais toleráveis à medida que o tratamento progride, tendo algumas ex-
ceções, como a neuropatia associada à linezolida e a toxicidade auditiva 
associada a SLID, essas normalmente progridem e frequentemente são 
irreversíveis (SEAWORTH e GRIFFITH et al, 2017).
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 Durante o tratamento alguns fatores podem ser determinantes 
para o êxito ou não, como a ingesta etílica, a qual se mostra prejudicial, 
anulando os efeitos dos remédios, o mesmo fato é observado em pa-
cientes com tratamento e que fazem uso de drogas. Vale ressaltar que 
os portadores de TB resistente e HIV, simultaneamente, necessitam de 
um tratamento mais específico, para que um coquetel não invalide os 
efeitos do outro, além de que com o HIV o enfermo pode estar mais 
suscetível a doenças oportunistas que possuem a possibilidade de inter-
ferir no tratamento da TB, haja vista que deprime o sistema imunológico 
(SAMUELS et al, 2018). 

 Ainda é possível notar, que pacientes que apresentam recidiva de 
TB, e mais ainda, que não realizaram com efetividade o primeiro tratamen-
to, possuem uma maior tendência de que o retratamento não seja bem-
-sucedido, em função da sensibilização do patógeno aos medicamentos, 
o que estimula a resistência e dificulta os tratamentos futuros. Apesar de 
representar uma barreira maior a ser transposta durante o tratamento, 
esses casos necessitam de um atendimento mais atencioso e especia-
lizados, para evitar que essas variações sejam dissipadas e provoquem 
possíveis endemias da doença (COHEN; MEGHJI; SQUIRE, 2018).

Considerações Finais

 A OMS (Organização Mundial da Saúde) estabeleceu como 
meta o fim da tuberculose até o ano de 2035. Sendo assim, o grande 
desafio está relacionado ao tratamento da tuberculose multirresistente. 
Embora a epidemia de MDR-TB tenha sido controlada em determinadas 
regiões, ainda se trata de um problema crescente sem solução imediata 
em grande parte do mundo. 

 No entanto, a acessibilidade e a existência de novos medica-
mentos de primeira linha não solucionam o problema de multirresistên-
cia, uma vez que algumas formas de TBMR são também resistentes a 
medicações de segunda linha, as quais não incluem a isoniazida e a 
rifampicina. Dessa forma, o comprometimento que visa o uso de agen-
tes antigos e novos, associado à adesão do tratamento adequado por 
parte dos pacientes e equipe médica, contribui e mantém a eficácia do 
controle da TB para a garantia de um futuro promissor.
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Introdução

 Os vermes trematódeos do gênero Schistosoma são causadores 
da doença tropical negligenciada chamada esquistossomose ou bilhar-
zíase, que é documentada como um problema de saúde desde a época 
do Império Egípcio. Essa doença é típica de países pobres, nos quais, 
rotineiramente, ocorre descaso com a erradicação e profi laxia de al-
gumas doenças tropicais, sendo a esquistossomose uma doença que 
afeta, aproximadamente, 74 países (MCMANUS et al., 2020; MOLEHIN 
et al., 2016). 

 O processo de transmissão da infecção pode ocorrer através do 
contato da água humana ou de outros mamíferos com a água superfi cial 
contaminada por urina ou fezes, e, também, pelo contato com caramu-
jos de água doce, os quais se classifi cam como hospedeiros intermediá-
rios. Clinicamente, os principais agentes etiológicos importantes são S. 
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japonicum, S. haematobium e S. mansoni. Cada uma dessas espécies 
está restrita a determinadas regiões do globo, causando complicações 
agudas e crônicas (MCMANUS et al., 2020). 

Nas Filipinas, na Indonésia e República Popular da China, o S. 
japonicum está no organismo do caramujo anfíbio Oncomelania, que, 
quando transmitido, ocasiona esquistossomose intestinal e hepatoes-
plênica. Na Península Arábica e África, o S. haematobium é comum e 
transmitido pelos caramujos Bulinus, resultando em esquistossomose 
urogenital no organismo humano. Ainda na África, na Península Arábica 
e, também, na América Latina, a espécie S. mansoni, a qual é transmi-
tida por caramujos do gênero Biomphalaria, infecta e causa doenças 
hepáticas e intestinais. Acrescenta-se a isso que existem espécies en-
dêmicas e de importância local em outras regiões (MCMANUS et al., 
2020). 

 Em relação à epidemiologia da doença, estudos demonstram 
que a esquistossomose é a segunda doença, em âmbitos socioeconô-
micos, com alto poder destrutivo, acometendo mais de 250 milhões de 
indivíduos e oferecendo risco a mais de 700 milhões de pessoas de 
contrair a infecção. Apesar de haver baixo índice de mortalidade, a es-
quistossomose aumenta a taxa de morbidade para o ser humano, afe-
tando, principalmente, países da África Subsaariana, cuja porcentagem 
de infecção ultrapassa 90% das infecções globais (MCMANUS et al., 
2020; TENDLER et al., 2018). 

 Crianças, adolescentes, homens e viajantes são mais comumen-
te infectados pela esquistossomose. Cabe lembrar que os turistas, quan-
do frequentam áreas endêmicas que oferecem risco de contaminação, 
devem permanecer atentos, pois o acompanhamento após a exposição 
ao verme é aconselhável durante três meses. Além disso, a idade é tam-
bém um fator que influencia a gravidade e a prevalência das infecções 
por Schistosoma (VERJEE, 2019).

 No que tange às medidas de controle da esquistossomose, sa-
be-se que elas são insuficientes para controlar e evitar as infecções pelo 
Schistosoma. Por isso, estudos revelam que a melhor forma de comba-
ter esta doença tropical negligenciada é unir as medidas profiláticas ao 
desenvolvimento de uma vacina contra a esquistossomose (MOLEHIN, 
2020).  
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 Nesse viés, algumas pesquisas acerca da produção de vaci-
nas anti-helmínticas sinalizam que cercárias, atenuadas por radiação 
em laboratório, foram inoculadas em várias rodadas nos camundongos, 
a fim de avaliar a imunização resultante. Desse modo, foi evidencia-
do que a produção de anticorpos e de intérferon-γ (IFN-γ) atuaram na 
proteção contra a esquistossomose. Outrossim, é importante ressaltar 
que camundongos com déficits na produção de interleucinas tiveram 
fibrose hepática letal progressiva de evolução rápida após a infecção 
por S. mansoni (MOLEHIN, 2020).

 Devido ao complexo ciclo de vida do parasita, o sistema imuno-
lógico tem que lidar com diversas formas de vida do Schistosoma, fato 
que culmina em desenvolver respostas imunes dos tipos celulares e hu-
morais contra as variadas moléculas antigênicas liberadas nos estágios 
de modificação estrutural do verme (MOLEHIN, 2020). 

 A respeito dessas diferentes morfologias do esquistossomo, a 
literatura traz que, inicialmente, há formas de cercárias invasoras e es-
quistossômulos migrantes, sendo que, posteriormente, os vermes tor-
nam-se adultos e suas fêmeas depositam ovos nos tecidos do hospe-
deiro (MOLEHIN, 2020).

Assim, enquadram-se como objetivos deste estudo evidenciar a 
relação existente entre a fisiopatologia da esquistossomose e a resposta 
imunológica desencadeada pelo Schistosoma spp. no organismo huma-
no, demonstrando também a evolução das pesquisas sobre as vacinas 
anti-helmínticas. Ademais, a abordagem da esquistossomose nos âm-
bitos epidemiológico, social e clínico é enfatizada para contextualizar o 
cenário atual de doença tropical negligenciada.

Desenvolvimento

1. Fisiopatologia da Esquistossomose

 O ciclo de vida dos vermes trematódeos necessita de dois hos-
pedeiros para se completar, pois a reprodução assexuada ocorre nos 
caramujos, que são hospedeiros intermediários, e a sexuada acontece 
nos vertebrados, os quais são hospedeiros definitivos (MCMANUS et 
al., 2020). 
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 Nos humanos, as cercárias vão adentrar por penetração ativa 
através da pele, e, após isso, essas larvas perderão sua conformação, 
transformando-se em esquistossômulos que ocupam os vasos venosos, 
de onde são transportados até os pulmões, passando antes pelo lado 
direito do coração. Do pulmão, os vermes seguem para o lado esquerdo 
do coração com intuito de efetuar a sua disseminação hematogênica 
pela artéria aorta (MCMANUS et al., 2020). 

 Quando disseminados, os esquistossômulos migram conforme 
a sua espécie helmíntica, tendo cada verme um tropismo diferente por 
locais do organismo humano. As veias mesentéricas do intestino são 
colonizadas por S. mansoni e S. japonicum. Já o plexo venoso pélvico 
é habitado pelo S. haematobium. Desse modo, vai haver maturação dos 
vermes, que se transformam em adultos e, assim, iniciam a reprodução 
sexuada com fêmeas (MCMANUS et al., 2020).   

 A reprodução com troca de gametas produz ovos que passam 
do lúmen dos vasos sanguíneos para a mucosa da bexiga (S. haemato-
bium) ou do intestino (S. mansoni e S. japonicum), sendo eliminados na 
urina ou nas fezes respectivamente (MCMANUS et al., 2020; VERJEE, 
2019). 

 As espécies S. mansoni e S. japonicum podem ainda liberar 
seus ovos no fígado ou em órgãos distantes nos casos raros. Embo-
ra alguns ovos sejam excretados, outros permanecem no organismo, 
desencadeando uma resposta inflamatória que implica a ocorrência de 
lesões patológicas. A respeito dessas lesões, sabe-se que elas podem 
evoluir para complicações crônicas como hipertensão pulmonar irrever-
sível, doenças renais e genitourinárias, afecções do sistema nervoso 
central e neoplasias (MCMANUS et al., 2020; VERJEE, 2019). 

 A finalização do ciclo de vida do parasita ocorre quando há eclo-
são dos ovos liberados por fezes ou urina dos vertebrados, que liberam 
miracídios ciliados, os quais, em ambiente aquático, nadam e infectam 
caramujos de água doce para reproduzirem-se assexuadamente e ini-
ciar outro ciclo de vida a partir da liberação de cercárias no meio exter-
no. Assim, os seres humanos, enquanto hospedeiros definitivos, ficam 
suscetíveis às cercárias que penetram ativamente a pele (MCMANUS et 
al., 2020).
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Figura 01 - Ciclo de vida dos agentes etiológicos da esquistossomose

Fonte: MCMANUS et al., 2020.

 Em relação à história clínica da doença, o fator desencadeante 
mais comum da esquistossomose configura-se como o contato de ba-
nhistas com água contaminada. Além disso, a progressão da doença é 
caracterizada por três estágios distintos, sendo infecção aguda, infec-
ção ativa estabelecida e infecção crônica tardia. A fase aguda tem início 
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a partir do contato com larvas cercárias em água infectada, cuja exposi-
ção determina o aparecimento de lesões cutâneas pruriginosas do tipo 
maculopapulares, chamadas de dermatite cercariana (MCMANUS et al., 
2020; VERJEE, 2019). 

 A esquistossomose aguda, também chamada febre ou síndro-
me de Katayama, é uma manifestação clínica, cujo período de incuba-
ção varia entre 14 a 84 dias. A primeira deposição de ovos do parasita 
suscita, no organismo, intensa formação de complexos imunológicos, 
atividade eosinófila periférica e sintomas como febre, mialgia, lesões 
cutâneas e alterações respiratórias. Apesar dos sintomas iniciais não 
prevalecerem, as infecções recorrentes, devido à contínua reprodução 
dos vermes, podem afetar e alterar o padrão da resposta imunológica. 
Já na esquistossomose crônica, os vermes adultos realizam a absorção 
de proteínas do hospedeiro definitivo, podendo viver na corrente san-
guínea durante vários anos e causar sintomas de disúria e hematúria. 
Essa permanência crônica dos vermes pode complicar também casos 
de apendicite aguda (NELWAN, 2019; VERJEE, 2019). 

 Acerca do comprometimento sistêmico causado pelo esquistos-
somo, são evidenciados que o trato gastrointestinal e genitourinário em 
conjunto ao sistema nervoso central e cardiopulmonar costumam ser 
gravemente acometidos por essa parasitologia (VERJEE, 2019).

2. Resposta Imunológica Desencadeada pelo Schistosoma

 A primeira manifestação imunológica e clínica subsequente à in-
fecção por esquistossomo é resultante da resposta imune inata do orga-
nismo em que se desenvolvem reações de hipersensibilidade (MCMA-
NUS et al., 2020). 

 Os sinais e sintomas da imunopatogênese dependem, principal-
mente, da quantidade de ovos depositados e dos locais em que ocorre 
essa deposição. É sabido que os vermes do Schistosoma reproduzem-
-se nos vasos sanguíneos, rins, intestinos e fígado, locais esses em que 
os tecidos permanecem infestados por ovos. Diante disso, o sistema 
imunológico será estimulado a produzir reações granulomatosas, das 
quais participam células T, macrófagos e eosinófilos que se acumulam 
ao redor de cada ovo. Essas reações são desencadeadas por substân-
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cias de virulência, como enzimas proteolíticas e glicoproteínas antigê-
nicas, que promovem uma infl amação local, onde se formam os granu-
lomas. Estes últimos, ao matarem os ovos, são substituídos por tecido 
fi brótico que geram cicatrizes (MCMANUS et al., 2020; VERJEE, 2019; 
WENDT et al., 2020).

 Os granulomas, habitualmente, são formados em ambientes de 
tropismo do esquistossomo. No entanto, podem ser formados também 
em regiões incomuns como tubas uterinas, ovários e útero (VERJEE, 
2019).

 Quando presentes no intestino, os granulomas podem ocasionar 
enterorragia, cólicas intestinais e infl amação associada a pólipos. Esses 
fatores afetam a resistência da mucosa intestinal contra agentes infec-
ciosos bacterianos, favorecendo a ocorrência de infecções oportunistas 
a exemplo da Salmonella (VERJEE, 2019).

Figura 02 - Ovos de S. haematobium envolvidos por granuloma em 
biópsia de bexiga urinária

Fonte: VERJEE, 2019.



85

Figura 03 - Ovo de S. mansoni depositado em um fígado

Fonte: VERJEE, 2019.

3. Desenvolvimento de Vacinas Contra a Esquistossomose

 Segundo a revista Science, a vacina contra esquistossomose é 
uma entre as dez vacinas que precisam ser desenvolvidas urgentemen-
te. Para isso, os principais agentes etiológicos atenuados e utilizados na 
vacina anti-helmíntica devem ser o S. mansoni e o S. haematobium, que 
juntos correspondem a maior parte do número das infecções globais. 
É importante enfatizar que o intuito de produção e eficácia da vacina 
está centrado, prioritariamente, na redução da morbidade populacional 
(EYAYU, ZELEKE, WORKU, 2020; MERRIFIELD et al., 2016; SIDDIQUI, 
SIDDIQUI, 2017).

 Dentre os antígenos pré-selecionados, os estudos revelam que a 
proteína de ligação a ácidos graxos (FABP) de Schistosoma mansoni 14 
kDa (Sm14) foi uma das escolhas promissoras para ser estudada e de-
senvolvida. Nesse contexto de desenvolvimento de uma vacina anties-
quistossomose, a Organização Mundial da Saúde (OMS) impulsionou o 
projeto brasileiro lançado na década de 1990, que representa esperança 
para a população mais pobre de áreas endêmicas (AL-NASERI et al., 
2021; TENDLER et al., 2018). 

 A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) é a instituição responsável 
pela coordenação do projeto apoiado pela OMS e, atualmente, a vacina 
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Sm14 corresponde a uma das ferramentas que contribuirá para o com-
bate à redução do número de casos de esquistossomose, bem como da 
taxa de transmissão. Além disso, a vacina brasileira, nos ensaios clíni-
cos de fase 1a e 1b, não desencadeou efeitos adversos no organismo 
humano, e, dessa forma, promoveu aumento da Imunoglobulina G (IgG) 
total específica para o antígeno Sm14. Assim, as pesquisas e seus re-
sultados forneceram uma vacina segura contra a esquistossomose, pro-
piciando a execução do ensaio de fase 2a, no qual a imunogenicidade 
permaneceu segura e com longa duração, caracterizando-se como sím-
bolo do desenvolvimento em saúde pública nos casos de doenças tropi-
cais negligenciadas (AL-NASERI et al., 2021; TENDLER et al., 2018). 

 O antígeno Sm14 demonstrou-se relevante no que tange aos 
helmintos incapazes de sintetizar ácidos graxos, visto que os esquistos-
somos são dependentes do hospedeiro para obterem lipídios por meio 
da ligação do antígeno Sm14 à FABP da mucosa intestinal. Esses lipí-
dios são fundamentais para o estabelecimento e proliferação do Schis-
tosoma, pois exercem funções importantes no desenvolvimento do ciclo 
de vida e nos mecanismos de evasão imunológica dos vermes adultos 
e das larvas. Desse modo, o Sm14 foi considerado um alvo eficaz na 
produção de uma vacina antiesquistossomose. Por isso, foi utilizado 
Sm14 em consonância ao adjuvante glucopiranosil lipídio A (GLA-SE), 
molécula que corresponde a uma fórmula já utilizada anteriormente em 
vacinas, a fim de fornecer um produto estável, permitido para uso clínico 
em humanos (AL-NASERI et al., 2021; TENDLER et al., 2018). 

 Embora existam estudos experimentais e testes clínicos nos 
humanos, ainda não se tem vacina disponível na atualidade para ser 
comercializada. Ademais, ensaios de fase 2b e fase 3 estão sendo pla-
nejados com intuito de reforçar a eficácia da vacina brasileira Sm14 e 
garantir imunização contra a esquistossomose (AL-NASERI et al., 2021; 
MOLEHIN, 2020).

Considerações Finais

 A esquistossomose, ainda na atualidade, permanece como uma 
afecção que acomete milhões de pessoas, causando complicações 
agudas e crônicas a partir do tempo em que o verme se adapta e proli-
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fera no organismo. Os principais desafios acerca desta doença tropical 
negligenciada estão relacionados à ineficiência das medidas profiláti-
cas, à desinformação da população de baixa renda e à ausência de uma 
vacina anti-helmíntica. 

 Além disso, os estudos são promissores, pois quanto à vacina 
Sm14, já se realizaram ensaios clínicos e dimensionaram que há produ-
ção de anticorpos específicos em conjunto à cobertura imunológica de 
longa duração. Por isso, a possibilidade de vacinação contra a esquis-
tossomose está mais próxima da realidade. 

 Ademais, é importante que a sintomatologia implicada pela fisio-
patologia do Schistosoma e resposta inflamatória granulomatosa, seja 
tratada e esclarecida para os acometidos, a fim de reduzir as taxas de 
transmissão e a morbidade populacional, buscando reverter o quadro 
global de doença tropical negligenciada.
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Introdução 

 A esquistossomose é uma parasitose endêmica típica das Amé-
ricas, África e Ásia, também conhecida como barriga d’água, xistosa ou 
doença do caramujo. No Brasil, o tipo encontrado é a esquistossomose 
mansoni ou mansônica, causada pelo Schistosoma mansoni que tem o 
homem como seu hospedeiro defi nitivo (HD) e os caramujos, do gênero 
Biomphalaria, como hospedeiro intermediário (HI) (KATZ, 2018). 

 O agente etiológico é o Schistosoma mansoni, um helminto per-
tencente à classe dos Trematoda e família Schistosomatidae. São ver-
mes digenéticos, delgados, de coloração branca e sexos separados. O 
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reservatório intermediário possui três espécies que foram encontradas 
naturalmente infectadas: a B. glabrata, B. straminea e a B. tenagophila 
(COSTA e DA SILVA FILHO, 2021). 

 A parasitose foi introduzida no país por meio do tráfico de escra-
vos, oriundos da África. Desde o século XVI até o XVIII esta migração 
trouxe mais de 3,5 milhões de pessoas, em que boa parte estavam in-
fectados pelo S. mansoni e S. haematobium, mas somente a primeira 
espécie permaneceu devido à presença do caramujo susceptível (JU-
NIOR, et al., 2017). 

 A infecção por S. mansoni tende a ser assintomática e pode pro-
vocar alterações em alguns órgãos, sendo dividida em fase aguda e 
fase crônica. A evolução depende do número de ovos e do grau de 
reação granulomatosa induzida. E há duas formas: a compensada é 
caracterizada pelo aumento do fígado e pela hipertensão portal, que 
pode desencadear hepatoesplenomegalia e varizes esofagianas. En-
quanto que a descompensada ou estágio tardio, promove hemorragias 
digestivas, perda da função do fígado e esplenomegalia, podendo levar 
a mortalidade (NASCIMENTO e MEIRELLES, 2020).

 Entre os fatores que contribuíram para a disseminação da pato-
logia, destacam-se a falta de saneamento ambiental, condições indivi-
duais de higiene precárias, da migração de pessoas das áreas endêmi-
cas; ausência de educação em saúde sanitária e contato frequente do 
homem com águas naturais contaminadas (KATZ, 2018).

Desenvolvimento 

1. Epidemiologia 

 Algumas doenças tropicais são reconhecidas como um proble-
ma de saúde pública, atingem milhares de indivíduos, mas são negligen-
ciadas em determinadas regiões do mundo. A esquistossomose, segun-
do a Organização Mundial de Saúde (OMS), é uma dessas doenças e 
resulta da relação entre hospedeiros, ambiente aquático e agente etio-
lógico. O perfil epidemiológico é determinado por características biológi-
cas, socioeconômicas e culturais que influenciam no desenvolvimento, 
diagnóstico, tratamento e o controle da doença (COSTA, et al., 2017). 
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 A esquistossomose atinge quase 80 países no mundo. Já foi notifi-
cada em todos os estados do Brasil, mas as áreas endêmicas se concen-
tram em alguns do Nordeste como Alagoas, Bahia e Pernambuco, além 
da região norte e nordeste do Espírito Santo e Minas Gerais. Já em Goiás 
e no Distrito Federal, nos estados do Sul, no Rio de Janeiro e São Paulo, 
a transmissão é focal e não abrange grandes áreas (KATZ, 2018). 

 Em 1975, ocorreu a primeira elaboração de controle para a doen-
ça, pela Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, através do 
Programa Especial de Controle da Esquistossomose, sendo substituído 
na década de 1980 pelo Programa de Controle da Esquistossomose 
(PCE). Somente em 1999 a execução do PCE passou a ser de respon-
sabilidade entre os municípios, mas grande parte não se preocupa em 
realizar campanhas em alta escala para prevenção e tratamento da pa-
tologia (COSTA, et al., 2017).

 Além disso, a OMS e a Organização Pan-Americana da Saúde 
criaram, em 2007, o Plano Global para combater as doenças tropicais 
negligenciadas, a Resolução CD49-R19, em 2009, sobre a eliminação 
dessas patologias e outras relacionadas à pobreza; a WHA 65.21, em 
2012, acerca da eliminação da esquistossomose; e por fim o CD55/15, 
em 2016, que foi um plano de ação para a eliminação de doenças infec-
ciosas negligenciadas e ações pós-eliminação 2016-2022, mas muitos 
países, incluindo o Brasil, não seguem fielmente as diretrizes propostas 
e os números de novos casos ainda persistem em algumas regiões. 

 Em 2018, foi estimado que quase 230 milhões de indivíduos no 
mundo contraíram esquistossomose, mas apenas 98 milhões tiveram 
acesso ao tratamento preventivo (COSTA e DA SILVA FILHO, 2021). No 
mesmo viés, em 2019, o Ministério da Saúde através da Secretaria de 
Vigilância em Saúde, estimou mais de 1,5 milhão de pessoas infectadas 
no Brasil (SANTOS, et al., 2021).

 O Boletim Epidemiológico de março de 2021 revelou que em 
2019 foram mais de 13.000 casos confirmados no país, sendo de 3,22% 
o percentual de positividade da esquistossomose mansônica, principal-
mente na região litorânea do Nordeste, norte e leste de Minas Gerais, 
norte e oeste da Bahia e Espírito Santo (BRASIL,2021). Ainda não há 
disponibilidade da relação entre indivíduos examinados e número de ca-
sos positivos em 2020 e 2021.
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2. Fisiopatologia

 O homem é o hospedeiro definitivo e elimina os ovos do parasita 
nas fezes, contaminando o ambiente próximo a reservatórios de água 
doce. Ao cair na água, os ovos liberam o miracídio, que é uma larva 
responsável por infectar o caramujo. No HI, a larva evolui transforman-
do-se em cercaria, que após quatro a seis semanas deixa o hospedeiro. 
O ser humano, ao entrar em contato com ambiente aquático contendo 
as cercarias, poderá contrair a infecção por meio da pele ou mucosa. 
No organismo, a reprodução ocorrerá no sistema venoso portal. Assim, 
os ovos provocam reações inflamatórias intestinais ou perivesicais, além 
de embolização em orgãos como o fígado, pulmão e no sistema cefalor-
raquidiano (JUNIOR, et al., 2017). 

 As fases evolutivas são caracterizadas pelo ovo, depois miracídio, 
esporocisto, cercária e por fim esquistossômulo. A larva penetra o HI atra-
vés de substâncias histolíticas que são secretadas pelas glândulas cefáli-
cas. O miracídio perde a mobilidade 24 horas após a penetração e se torna 
esporocisto primário, depois em secundário que reproduzem assexuada-
mente dando origem as cercárias. O molusco libera a forma infectante na 
água por indução solar. Ao penetrarem na pele ou mucosa do ser humano, 
elas se transformam em esquistossômulo (NASCIMENTO e MEIRELLES, 
2020). Os adultos machos são esbranquiçados, medem entre 6 a 13 mm de 
comprimento, enquanto que a fêmea cilíndrica é mais fina e mede em torno 
de 10 a 20 mm. A cópula acontece quando as fêmeas instalam no canal 
ginecóforo, que ficam nos machos (JUNIOR, et al., 2017). 

 O ciclo encerra em torno de 80 dias. No HD, o ciclo é sexuado 
e desde a penetração das cercárias até excreção dos ovos há cerca 
de 40 dias, ocorrendo o mesmo período no caramujo, em que o ciclo é 
assexuado (SANTOS, et al., 2021).

3. Quadro Clínico

 As manifestações clínicas da esquistossomose mansônica são 
variáveis e dependem da intensidade da carga parasitária que o indiví-
duo apresenta, sendo a sintomatologia aguda ou crônica (COSTA e DA 
SILVA FILHO, 2021). A primeira manifestação ocorre através da pene-
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tração ativa das cercárias, que provoca reação inflamatória com prurido 
e exantema maculopapular, conhecida como dermatite cercariana, nas 
primeiras 12 horas. Além disso, quando o parasita atinge orgãos como 
os pulmões, desencadeia reação alérgica de hipersensibilidade, que 
ocasiona tosse, febre, hemoptise e sintomas semelhantes a pneumonite 
larval. O paciente pode apresentar quadro assintomático além de aste-
nia, febre, mialgia e desconforto abdominal (SOUSA, 2020). 

 A fase aguda, é caracterizada pela disseminação dos ovos, que 
ocorre na parede intestinal, promovendo necrose e podendo desenvol-
ver enterocolite aguda. Dessa forma, há formação de granulomas, além 
de febre, calafrios e sudorese, perda ponderal, alergias, diarreia e cóli-
cas, tenesmo e alterações discretas no fígado (SOUSA, 2020). 

 A fase crônica pode apresentar lesões cardiopulmonares como 
hipertensão pulmonar, que pode ocorrer devido a obstrução vascular 
por ovos, vermes mortos ou imunocomplexos. Pode apresentar ainda 
lesões no sistema nervoso central devido presença dos ovos e granulo-
mas, provocando mielite transversa, epilepsia e acidente vascular cere-
bral (SOUSA, 2020).

 Além disso, o paciente ainda pode apresentar a forma hepatoin-
testinal, que corre em indivíduos com espessamento periportal, promo-
vendo cefaleias, astenia, vertigem, dor epigástrica e hiporexia. Pode ser 
observado também a forma hepatoesplênica dividida em compensada 
caracterizada pela presença da fibrose de Symmers, hepatomegalia, 
hipertensão portal; ou a forma descompensada caracterizada pela re-
dução funcional do fígado e aparecimento de ascite, icterícia, varizes e 
hemorragias (SOUSA, 2020).

4. Diagnóstico

 O diagnóstico da esquistossomose mansônica é feito através do 
quadro clínico apresentado pelo paciente, e também por exames labo-
ratoriais e de imagem (COSTA e DA SILVA FILHO, 2021). Existem os 
métodos diretos, que confirmam a infecção ativa através da visualização 
dos ovos em amostras fecais, e os métodos indiretos, realizados princi-
palmente por detecção de anticorpos (sorologia), que indica a resposta 
imunológica ativa no organismo (SOUZA, et al., 2021). 
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 É importante abordar aspectos relacionados a história social e 
atentar-se às manifestações clínicas, uma vez que, assemelham-se a 
diferentes doenças (COSTA e DA SILVA FILHO, 2021). Desse modo, é 
necessária uma anamnese minuciosa que aborda exposição à água e 
alimentos potencialmente contaminados, banhos em lagoas com cara-
mujos, viagens a áreas endêmicas e alguns sintomas, como dermatite 
cercariana. Diante da suspeita, baseada nos dados clínicos e epidemio-
lógicos, é indicada a realização da avaliação laboratorial, que é relativa-
mente rápida e de fácil execução (PACHÊCO, 2021).

 A avaliação laboratorial na esquistossomose é realizada através 
de exames coproparasitológicos que buscam a presença de ovos nas 
fezes do ser humano. Utilizam-se dois métodos: o de Hoffman com se-
dimentação espontânea do material fecal, sendo qualitativo e de alta 
sensibilidade; e o método Kato-Katz, o qual é preconizado pela OMS 
pois quantifica os ovos por grama de fezes. Mas, estas duas técnicas 
apresentam uma limitação na detecção das infecções de baixa intensi-
dade. Assim, outro método seria o molecular, que detecta o DNA mesmo 
com baixa carga parasitária (COSTA e DA SILVA FILHO, 2021). 

 Os exames imunológicos, como de reações de fixação do com-
plemento, intradermoreação, imunofluorescência indireta, técnica imu-
noenzimática e ELISA de captura, são utilizados especialmente na fase 
crônica da doença e se mostram eficazes na detecção do S. mansoni 
(PACHÊCO, 2021). 

 Os exames inespecíficos, como o hemograma, podem apresen-
tar leucocitose, eosinofilia, anemia hipocrômica, leucopenia e trombo-
citopenia nas fases compensadas. Já nas fases descompensadas, as 
provas de função hepática mostram elevação das aminotransferases, 
bilirrubinas e alargamento do tempo de atividade de protrombina; e as 
provas de função renal, podem apresentar nefropatia esquistossomótica 
(PACHÊCO, 2021). 

 Além disso, os exames de imagem, como ultrassonografia abdo-
minal, endoscopia digestiva, telerradiografia de tórax, ecocardiograma e 
ressonância magnética, auxiliam na identificação dos comprometimen-
tos anatomofisiológicos decorrentes da infecção (PACHÊCO, 2021).
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5. Tratamento e Prevenção 

 O tratamento da esquistossomose consiste na utilização de me-
dicações específicas para a cura da infecção (BRASIL, 2021). Sendo 
elas o Praziquantel e o Oxaminiquin, anti-helmínticos com boa reposta 
terapêutica. O primeiro é um derivado do núcleo isoquinoleínico-pirazí-
nico de amplo espectro, atua na permeabilidade e no aumento da con-
centração de cálcio, provocando vacuolização e destruição tegumentar. 
Além disso, reduz a carga parasitária e a produção de ovos, sendo a 
medicação mais prescrita. Já o Oxaminiquine é um derivado da tetrai-
droquinoléinico, o qual se liga ao material genético do helminto e ces-
sam a oviposição (RODRIGUES, et al., 2021). 

 O Praziquantel é a medicação preconizada para todas as formas 
clínicas sendo preconizada pela OMS e distribuída gratuitamente. Mas, é 
necessário atentar para os efeitos colaterais como gosto metálico na boca, 
dor abdominal, diarreia, cansaço, dor de cabeça e tonturas. Assim, é con-
traindicada na gestação, amamentação, crianças menores de 2 anos, em 
casos de insuficiência hepática grave e renal (BRASIL, 2021). Além disso, 
o medicamento não previne reinfecção e possui baixa ação contra os es-
quistossômulos, uma vez que é administrado em dose única em cada ciclo, 
podendo algumas larvas do parasito não serem afetadas, dando origem a 
uma nova geração de vermes adultos (SANTOS, et al., 2021). 

 A criação de vacinas contra o agente etiológico seria uma saí-
da para o controle e eliminação da doença. Porém, os resultados e os 
mecanismos de ação de algumas vacinas em fase de estudos e testes, 
revelaram que o S. mansoni é extremamente versátil em driblar as res-
postas imunológicas e utilizar biomoléculas do HD para seu desenvolvi-
mento, o que dificulta de forma significativa o desenvolvimento delas. 

 A prevenção consiste no tratamento dos indivíduos infectados e 
na adoção de medidas sanitárias que visam o acesso a água potável e 
ao saneamento básico, canalização de córregos, e controle dos cara-
mujos. Além disso, medidas educativas são importantes para proteção 
dos indivíduos que vivem nas áreas endêmicas, tais como: evitar tomar 
banho em ambientes contaminados e lançar dejetos em local inadequa-
do, além de utilizar calças e calçados fechados nesses locais (SOUZA, 
et al., 2021).
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Considerações Finais

 A prevalência da esquistossomose, associada à severidade das 
formas clínicas e a sua evolução, são um grande problema de saúde 
pública, já que ainda é uma patologia negligenciada no país, segundo a 
OMS. 

 As ações preventivas são dificultadas devido fatores como: ex-
tensa distribuição geográfica dos hospedeiros intermediários, deficiên-
cia em saneamento básico em várias regiões e educação sanitária in-
suficiente. Dessa forma, mesmo com a criação de planos de ações, as 
diretrizes propostas ainda não são fielmente executadas. 

 Os indivíduos contaminados podem ser assintomáticos ou apre-
sentar sintomas prodrômicos até manifestações cutâneas, gastrointesti-
nais, pulmonares e neurológicas. Desse modo, o diagnóstico precisa ser 
realizado ainda na fase aguda para impedir a evolução da doença. 

 Assim, o controle do S. mansoni necessita da compreensão de 
dois componentes: a morbidade e a transmissão. O primeiro tem como 
propósito diminuir o surgimento de novos casos e do agravamento de-
les; enquanto que o segundo consiste no diagnóstico precoce e no tra-
tamento eficaz. Por fim, a aplicação de meios profiláticos também con-
tribui para o controle dessa doença negligenciada.
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Introdução

 A malária é uma doença causada pela infecção com o Plasmo-
dium sp, na sua maioria, por P. Falciparum. A patogênese da doen-
ça acontece devido ao sequestro de hemácias infectadas, a ativação 
endotelial, além de respostas coagulantes e infl amatórias (AITKEN et 
al.,2018).

 As manifestações clínicas e a patologia da infecção são atribuí-
das, prevalentemente, aos estágios eritrocíticos assexuados. Ao longo 
do desenvolvimento da fase assexuada no sangue, as fases do parasita 
se desenvolvem em formas de esquizontes replicativas que liberam vá-
rios merozoítos fi lhos invasivos. Em cada ciclo de replicação, uma pe-
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quena proporção (∼0,1% –5%) de parasitas assexuados desenvolve-se 
em estágios sexuais masculinos e femininos, chamados de gametóci-
tos, que são os únicos estágios transmitidos ao mosquito vetor, porém 
não contribuam diretamente para a doença patologia. A possibilidade 
de um mosquito adquirir uma infecção durante uma refeição de san-
gue depende de uma ampla gama de fatores humanos, parasitários e 
de mosquitos. O desenvolvimento de gametócitos em humanos é vital 
para a manutenção da transmissão da malária e representa um gargalo 
potencial no ciclo de vida do parasita. Entender a biologia do desenvol-
vimento de gametócitos e o reservatório infeccioso humano, tanto em 
nível individual quanto populacional, é, portanto, crucial para eliminar a 
transmissão de doenças (MEIBALAN, MARTI, 2017).

 Até o século XIX, a malária era endêmica em grande parte dos 
países, e aproximadamente 90% da população mundial vivia em áreas 
com malária. Com o uso de controle focal de mosquitos e a disponibi-
lidade de diagnóstico e tratamento, as taxas de infecção caíram drasti-
camente em todo o mundo. Contudo, a malária é ainda um grande peso 
para a saúde pública, com cerca de 216 milhões de casos de malária 
relatados em 2016, resultando em aproximadamente 445000 mortes 
(MENDIS et al., 2009; AITKEN et al., 2018).

 Devido a heterogeneidade e a complexidade da malária, os de-
safios para sua erradicação são inúmeros, assim as técnicas e novas 
tecnologias, atualmente, focam seus esforços no P.falciparum , princi-
palmente, na diminuição das altas cargas desse parasita e sua morbi-
dade associada a mortalidade. Atingir a erradicação global da malária 
exigirá a otimização do potencial de redução da transmissão de todas 
as intervenções disponíveis. Os desafios científicos e técnicos que cien-
tistas e pesquisadores em todo o mundo enfrentam para desenvolver 
vacinas e terapêuticas preventivas contra um parasita eucariótico tão 
complexo, são enormes. Um progresso constante está sendo realizado, 
principalmente, em relação a avanços na compreensão dos mecanis-
mos celulares e moleculares que medeiam a proteção em modelos ani-
mais e humanos (LOVER et al., 2018; DRAPER et al., 2018).

 Portanto, apesar de avanços significativos na redução da taxa 
de infecção por malária, é imprescindível avanços técnicos como meio 
de prevenção e, por fim, erradicação da doença. Dessa maneira, o pre-
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sente estudo objetiva definir e compreender os principais métodos de 
prevenção da malária.

Desenvolvimento

1. Anticorpo Monoclonal CIS43

 Os anticorpos são capazes de prevenir a malária ao neutraliza-
rem a infecção de esporozoítos de P. falciparum na pele e no sangue, 
antes destes infectarem o fígado. Para a motilidade do esporozoíta e 
invasão dos hepatócitos é necessário a proteína circunsporozoíta, que 
se liga às repetições NANP centrais imunodominantes, esse local foi de-
finido para análise da ligação de um novo anticorpo monoclonal huma-
no, denominado CIS43. O CIS43, anticorpo isolado de um participante 
imunizado com atenuado P. falciparum da vacina de wholesporozoíta, 
apresentou efeito protetor em camundongos pré-clínicos para infecção 
por malária. Para ser avaliado em humanos o CIS43 foi convertido em 
CIS43LS, com o objetivo de prolongar sua meia-vida plasmática (KISA-
LU et al., 2018; KISALU et al., 2021).

 O estudo de Gaudinski et al. (2021) analisou a administração 
cutânea e intravenosa de CIS43LS em adultos que nunca tiveram ma-
lária ou vacinação, os participantes foram divididos em três grupos, o 
grupo A recebeu apenas uma dose, o grupo B recebeu duas doses e 
o terceiro grupo era de controle. Os participantes foram expostos a in-
fecção por malária humana controlada, com isso o estudo identificou 
que o anticorpo monoclonal CIS43LS foi capaz de prevenir a malária e 
que o efeito protetor ocorreu com apenas uma única administração de 
CIS43LS. Além disso, não foram identificadas nenhuma reação relacio-
nada às doses administradas, dessa forma o CIS43LS pode apresentar 
uma aplicação clínica ampla, sendo uma excelente opção futura para 
prevenção da malária (GAUDINSKI et al., 2021).

 Jelinkova et al. (2021) descreveu o desenvolvimento de uma va-
cina baseada na tecnologia de plataforma de vacina baseada em partí-
culas semelhantes a Vírus (VLP), visando o epítopo CIS43, o resultado 
foram que os CIS43 VLPs induzem respostas de anticorpos contra o P. 
falciparum em modelos de camundongos  macacos, essas respostas 
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são duráveis e a vacinação é capaz de inibir a infecção dos  hepatócitos, 
portanto a vacina CIS43 VLP é uma opção promissora para a prevenção 
da malária (JELÍNKOVÁ et al., 2021).

2. Tratamento Preventivo Intermitente da Malária

 A terapia preventiva intermitente da malária (IPT) é uma estra-
tégia de controle da malária em mulheres grávidas, bebês e crianças 
que consiste na administração de um uma combinação de antimalári-
cos, sendo capaz de eliminar infecções de malária existentes e fornece 
períodos prolongados de profilaxia contra novas infecções, essa terapia 
consiste na administração de ciclos completos de tratamento com me-
dicamentos antimaláricos de ação prolongada (WHITE, 2005). O ensaio 
clínico randomizado de Phiri et al. (2012) testou a eficácia da terapia 
preventiva intermitente pós-alta (IPTpd) em crianças com idade entre 
4 e 59 meses internadas por anemia malárica grave, o resultado foi a 
diminuição de readmissão hospitalar pelo mesmo quadro.  

 Kwambai et al. (2020) também analisou a quimioprevenção em 
crianças menores de 5 anos hospitalizadas com anemia grave no período 
pós-alta, o ensaio clínico randomizado identificou que 3 meses de quimio-
prevenção com diidroartemisinina-piperaquina foi mais eficaz em reduzir 
a mortalidade e reinternações quando comparado ao grupo placebo.

3. Agentes Bloqueadores da Transmissão

 As drogas 8-aminoquinolina (8AQ) atuam nos gametócitos do 
Plasmodium falciparum, que transmitem a malária de pessoas infecta-
das para os mosquitos. A primaquina (PQ) é uma 8AQ, conhecida por 
matar gametócitos maduros de P. falciparum, uma única dose de PQ 
pode contribuir para reduzir a transmissão da malária por meio de seus 
efeitos em gametócitos maduros, com isso pode reduzir a densidade e 
a duração dos gametócitos no sangue de pessoas infectadas reduzindo 
a duração do período infeccioso para os mosquitos ao nível do indivíduo 
(GRAVES et al., 2018).

 As 8AQs são recomendadas para fornecimento de profilaxia 
causal e também para anti-recidiva da malária, dessa forma é recomen-
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dada para profilaxia da doença em viajantes. A primaquina com dose 
diária é uma excelente opção, já que apresenta boa tolerância, ademais 
a tafenoquina também é eficaz e bem tolerada, tendo administração se-
manal ao invés de diária (MELTZER et al., 2019).

4. Vacinas

 Há um vasto investimento em pesquisas voltadas para imuniza-
ção contra a malária, no entanto, sabe-se que muitas barreiras precisam 
ser vencidas quanto ao desenvolvimento dessas vacinas, visto que a 
pluralidade nas relações hospedeiro-parasita é acarretada devido a uma 
epidemiologia envolvendo a malária a qual acontece não somente por 
causa de uma diversidade social, genética e geográfica, mas também 
devido a uma vasta gama de agentes etiológicos que possuem a capaci-
dade de gerar a doença. Entretanto, novos métodos de liberação contro-
lada da vacina e uso de novos adjuvantes têm proporcionado o aumento 
dos níveis de anticorpos e uma considerável evolução nas pesquisas de 
vacinas hábeis contra a malária. (MOORTHY et al., 2004; TINO, ALES-
SANDRO, SORGHO, 2015; GELABERT et al., 2017; TUJU et al., 2017) 

 Existem várias vacinas, em fase de ensaio clínico, destinadas a pro-
porcionar uma defesa imunológica contra a doença. Dentre elas, destaca-
-se a RTS,S, que é uma das vacinas para malária com maiores avanços, 
já que está na fase III de pesquisa CHANDRAMOHAN et al., (2020) 1 En-
tretanto, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) apareceram no 
ensaio de Fase III dois sinais de segurança (meningite, malária cerebral), 
sem causa determinada. Além disso, após sete dias da vacinação, na faixa 
etária dos 5 aos 17 meses, foi constatado um elevado risco de convulsões 
febris sem sequelas a longo prazo (OLUTU et al., 2016; WHO, 2018).

 Por apresentar potencial para diminuir as mortes infantis e apre-
sentar dados adicionais sobre segurança, em julho de 2015, a OMS re-
comendou implementações piloto em larga escala da vacina RTS,S com 
o intuito de avaliar  melhor a viabilidade da entrega de quatro doses. 
Consequentemente, verificou-se que crianças de 5 a 17 meses, acom-
panhadas durante um ano, obtiveram maior proteção quanto a incidên-
cia de malária clínica, quando comparadas às crianças de outras faixas 
etárias, além disso, observou-se a possibilidade de diminuição na inci-
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dência da malária mesmo após cinco anos de vacinação. É igualmente 
importante salientar que estão sendo desenvolvidos e testados, em pro-
tocolos tradicionais de imunização, outros tipos de polipeptídios, como 
o Pvs25h e a combinação de MSP1, MSP2, RESA, para a elaboração 
de vacinas contra a malária (MILES et al., 2002; GENTON et al., 2003; 
KLEIN et al., 2016; WHO, 2018).

 A RTS,S/AS01 tem sido analisada como uma possível vacina 
eficaz contra o P. falciparum, pois se encontra bem evoluída, já que está 
na fase III dos estudos e seu alvo de ação é a fase pré-eritrocítica do ci-
clo do Plasmodium. Entretanto, diferente dos avanços conquistados nas 
pesquisas clínicas para uma vacina contra P. falciparum, o P. vivax ain-
da está nas fases I e II dos estudos. Isso ocorre porque, muitos fatores 
têm acarretado uma dificuldade no avanço da imunização contra P. vi-
vax por exemplo, a grande variabilidade antigênica e algumas limitações 
biológicas, como a ausência de um sistema para cultura in vitro. Sendo 
assim, é essencial que os mecanismos inerentes às formas hipnozoítas 
e o modo como as recidivas ocorrem sejam compreendidos da melhor 
maneira, para que assim aconteça o desenvolvimento de  vacinas com 
algum grau de certeza quanto à  proteção contra essa espécie de Plas-
modium (OLUTU et al., 2016; COELHO et al., 2017; THAN, BEESON, 
RAYNER, 2017; DRAPER et al., 2018; KUNA, GAJEWSKI, 2019).

 O surgimento das vacinas fez com que o sistema imunológico 
produzisse uma reação controlada a determinados tipos de antígenos, 
o que acarretou uma proteção parcial ou total contra doenças classifi-
cadas como imunopreveníveis. Tal fato compreende a imunidade celular 
mediada por linfócitos T e também os linfócitos B responsáveis pela 
produção de anticorpos. É importante salientar também, que as vaci-
nas contra a malária apresentam como foco três estágios cíclicos da 
evolução do parasita sendo elas os esporozoítos, os merozoítos e a in-
fecção inicial dos protozoários, inibidos respectivamente pelas vacinas 
bloqueadoras da infecção, vacinas modificadoras e as vacinas bloquea-
doras da transmissão (COELHO et al., 2017; DIALLO et al., 2019).

 As vacinas bloqueadoras da infecção agem nas formas pré-eri-
trocitárias e acometem os esporozoítos responsáveis pela produção de 
anticorpos, sendo que a anulação dos efeitos da infecção no hospedeiro 
é a sua principal característica. Consequentemente, o desenvolvimen-
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to das formas sexuadas e assexuadas (encarregadas pelos sinais clí-
nicos) são bloqueados afetando a transmissão do parasita. Espera-se 
por meio do desenvolvimento dessa vacina, que uma prevenção parcial/
completa da infecção aconteça, através de uma ação biológica direta no 
alvo. Paralelo a isso, é essencial que a aplicação dessas vacinas seja 
feita em grande escala, pois acredita-se que tal fato pode interromper o 
ciclo da transmissão do protozoário e afetar a epidemiologia da região, 
ao ponto que, de acordo com o nível da endemicidade, possa-se ter o 
cessamento do ciclo de transmissão do Plasmodium (COELHO et al., 
2017; KUNA; GAJEWSKI, 2019).

 As vacinas modificadoras, por meio da limitação da multiplicação 
das formas merozoítas e da redução do tempo e da potência dos sinais 
clínicos, tem como objetivo evitar as formas graves da malária. Dessa 
forma, essa vacina age por meio da indução de uma imunidade parcial, 
assim, a forma clínica grave da doença é evitada e, consequentemente, 
tem-se uma maior possibilidade na diminuição da morbimortalidade e de 
ocorrências não favoráveis. Ademais, tem-se as vacinas bloqueadoras 
da transmissão, que apresentam como objetivo principal a prevenção 
do acontecimento da fertilização e do desenvolvimento dos gametófitos 
no vetor, a fim de ocorrer um bloqueio da transmissão, sendo que essa 
vacina não tem a finalidade de garantir a proteção do indivíduo quanto a 
infecção (COELHO et al., 2017; KUNA, GAJEWSKI, 2019).

 É importante destacar que na contemporaneidade grande parte 
dos avanços nos estudos têm sido destinados para a imunização infan-
til, sendo que os ensaios clínicos são de fase III (HEALER et al., 2017; 
ASHLEY, PHYO, WOODROW, 2018). Além disso, o estudo clínico de AL-
VING et al. (2002) verificou em níveis elevados uma condução promissora 
de anticorpos anti-malária, no entanto essa proposta ainda está na fase I, 
para isso a pesquisa utilizou de técnicas de nanotecnologia farmacêutica 
com o intuito de desenvolver uma vacina para a malária por meio da en-
capsulação do antígeno recombinante R32NSI em lipossomas. 

Considerações Finais

 Os avanços científicos nos métodos de prevenção da malária 
foram inúmeros na última década e atualmente tem-se uma variedade 
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de mecanismos, contudo, muitos desses ainda não estão disponíveis 
para uso em larga escala na população. Assim, o anticorpo monoclo-
nal humano CIS43 surge no cenário científico como uma alternativa ca-
paz de prevenir a malária com apenas uma administração, além de não 
apresentar reações adversas. Quanto a utilização da quimioprevenção/
IPT, ela possibilita longos períodos de proteção contra novas infecções. 
Outro avanço, foi em relação aos Agentes bloqueadores de transmis-
são, que atuam impedindo que os mosquitos sejam infectados pelos ga-
metócitos, reduzindo de forma drástica a transmissão e, posteriormente, 
a infecção de indivíduos.  Ademais, já existem vacinas contra a malária, 
como a RTS,S, que já estão em fase III de pesquisa e que apresentaram 
resultados positivos de imunidade contra a malária, porém a necessi-
dade de mais testes ainda existe devido alguns alertas em relação à 
segurança. 
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Introdução

A leishmaniose cutânea pós-kala-azar (LCPK) é uma impor-
tante e negligenciada complicação cutânea da Leishmaniose Visceral 
(LV) (GANGULY, S. et al, 2010). A maioria das descrições da LCPK são 
provenientes da região do Oriente Médio, onde a frequência de casos 
é consideravelmente maior, devido a maior prevalência do parasita 
Leishmania donovani (GANGULY, S. et al, 2010). A relevância da sua 
detecção e tratamento precoce se baseia na teoria de que a LV ocorre 
em ciclos de epidemias com milhares de casos, seguidos por um perío-
do de baixa transmissão. É possível que pacientes com LCPK crônica 
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possam desempenhar um papel importante nos surtos subsequentes 
como reservatórios de parasitas, perpetuando assim a transmissão da 
doença (WHO, 2012).

A relevância da LV, também conhecida por seu nome indiano ca-
lazar (kala-azar), se dá não apenas devido a sua alta incidência e ampla 
distribuição global, mas também pelas suas graves evoluções clínicas. 
Essa doença tropical se destaca por possuir grande distribuição geográ-
fica e alto potencial de letalidade (OLIVEIRA, J. et al, 2010). No Brasil, 
as espécies causadoras da LV têm como principal agente infeccioso o 
L. infantum-Chagasi (LINDOSO, J. et al, 2018). Há uma maior incidência 
em crianças menores de dez anos e em adultos imunossuprimidos e 
pacientes HIV positivos (BELLI, A. et al). Pontos chave da clínica dessa 
doença são febre persistente, hepatoesplenomegalia e perda ponderal 
(ZIJLSTRA, E. et al, 2003). 

Desenvolvimento

1. Epidemiologia

 A leishmaniose cutânea pós Kala-azar (LCPK) apresenta-se 
como uma das complicações dermatológicas da LV, sendo que a maior 
parte dos relatos encontrados são provenientes do Sudão e da Índia, 
existindo poucos registros no Brasil (ZIJLSTRA, E.E.; et al., 2003). Esta 
doença se manifesta ou cronicamente após o tratamento de LV em torno 
de um a dois anos após a cura ou simultaneamente com a LV, o que é 
mais raro. Trata-se, possivelmente, de uma sequela causada pelo L. do-
novani - um parasita visceral que se torna viscerotrópico (MENDIRAT-
TA, V., CHANDER, R., 2009). Todavia, em torno de 15 a 20% dos casos 
não há registro de história prévia de LV, no entanto, esses pacientes são 
provenientes de áreas endêmicas da doença. 

2. Etiologia

Os parasitas responsáveis por causarem a leishmaniose visceral 
e consequentemente a leishmaniose dérmica pós-calazar pertencem ao 
complexo L. donovani, os quais incluem o L. donovani, L. infantum e 
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L. chagasi. Entretanto, o L. amazonensis também tem associação com 
ambas as apresentações clínicas: LV e LCPK. Poucos casos foram re-
portados de LCPK causados por L. infantum e L. chagasi, mas quando 
observados, são tipicamente vistos em pacientes imunocomprometi-
dos (GANGULY, S. et al, 2010; BURZA, S., CROFT, S, BOELAERT, M., 
2018). 

3. Fisiopatologia

Algumas das possíveis explicações para esse fenômeno são te-
rapia inadequada para LV, reinfecção de um indivíduo imune à infec-
ção visceral após tratamento para LV e reativação de parasitas latentes. 
Existe a hipótese de que a LCPK seria mais provável de ocorrer em 
pacientes tratados para LV com antimoniato gluconato de sódio (SAG) 
do que anfotericina B (GANGULY, S. et al, 2010). Os fatores de risco 
associados ao desenvolvimento desta complicação são: resposta imune 
do hospedeiro, cepa do parasita e eficácia da terapia (BERN, C., 2020). 

4. Manifestações Clínicas

 A LCPK é caracterizada por erupções cutâneas crônicas, macu-
lares, nodulares ou papulares que podem progredir para placas ou nó-
dulos, com hipopigmentação e com pouca tendência a se ulcerar (figura 
1). Essas lesões se iniciam ao redor da cavidade oral e podem se disse-
minar para o resto do corpo de acordo com a severidade, gradualmente 
aumentando de tamanho. Múltiplas lesões podem coalescer e resultar 
em um grosseiro aumento do nariz e dos lábios (figura 2) (ZIJLSTRA, E. 
et al, 2003; GANGULY, S. et al, 2010).
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Figura 1 - Máculas em membros superiores e inferiores, exceto em 
face e tronco, relativamente espaçadas. 

Fonte:

Figura 2 - Máculas em face com pequenas pápulas no nariz.

Fonte:

Os pacientes com LCPK e concomitantemente LV podem ser 
melhor descritos como portadores de uma para-kala-azar leishmanio-
se cutânea e estarem em um estado intermediário entre o LV e LCPK 
(MENDIRATTA, V., CHANDER, R., 2009).
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Os pacientes imunocompetentes tem como principal agente etio-
lógico o Leishmania donovani. A forma clínica principal é a lesão macu-
lopapular, com parasitas escassos, que tende a uma severidade menor. 
A leishmaniose cutânea para-kala-azar não é tão comum. A evolução da 
doença é típica, quase sempre a face será acometida e não é comum a pre-
sença de protrusão óssea (BURZA, S., CROFT, S, BOELAERT, M., 2018).

Os pacientes imunocomprometidos acometidos com a LCPK são 
acometidos pelo parasita mais frequente, o Leishmania donovani, mas 
também pelo Leishmania infantum. A apresentação clínica principal é 
a lesão nodular com presença abundante de parasitas e tendência a 
maior severidade. Além disso, eles podem apresentar a leishmaniose 
cutânea para-kala-azar ao invés da pós-kala-azar. A evolução dessa 
doença é atípica, nem sempre acomete a face e pode ocorrer protrusão 
óssea simétrica (BURZA, S., CROFT, S, BOELAERT, M., 2018).

5. Diagnóstico

O diagnóstico é clínico, aliado ao histórico de LV, com a distribui-
ção e aparência das lesões, podendo ser feita confirmação parasitológica 
quando há dúvida diagnóstica (GANGULY, S; et al., 2010).  Dentre os exa-
mes laboratoriais que podem ser feitos para confirmação, temos busca 
do parasita ao microscópio, PCR e pesquisa de anticorpos monoclonais, 
testes sorológicos e “leishmania skin test”. Destes, o PCR e os anticorpos 
monoclonais podem detectar o parasita em até 80% dos casos (ZIJLS-
TRA, E.E. et al, 2003). A biópsia destas lesões mostra macrófagos alta-
mente carregados de amastigotas, as quais são genotipicamente idên-
ticas aos parasitas que causaram a LV (MCGWIRE, B.S., SATOSKAR, 
A.R., 2014). Entretanto, a biópsia não é um método sensível, que varia de 
67-100% na forma nodular, 36-69% na forma papular e 7-33% nas lesões 
maculares. Evidências sorológicas são inconclusivas, pois os anticorpos 
permanecem positivos por vários meses após o tratamento da LV. Já os 
métodos moleculares foram considerados com alta sensibilidade, porém 
baixa especificidade (BURZA, S., CROFT, S, BOELAERT, M., 2018). 

Portanto, há uma grande necessidade de estudos para identifica-
ção de métodos diagnósticos de acurácia na LCPK. Principalmente em 
áreas endêmicas, onde testes moleculares e “Leishmania skin test” não 
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estão amplamente disponíveis, existem limitações para o diagnóstico. 
A WHO recomenda o uso de um algoritmo clínico, ainda não avaliado 
com relação à sua sensibilidade e especificidade, assim é possível que 
muitos falso-positivos sejam identificados, o que é problemático, tendo 
em vista que pacientes saudáveis poderiam receber tratamento desne-
cessariamente (BURZA, S., CROFT, S, BOELAERT, M., 2018).

6. Diagnósticos Diferenciais

 Os principais diagnósticos diferenciais da LCPK incluem hanse-
níase, vitiligo e infecções fúngicas. De forma diferente à hanseníase, 
não há alteração sensorial na LCPK (BERN, C., 2020). Já o vitiligo é 
uma doença genética, de aparência despigmentada, que tem predileção 
pela face e poupa a parte central do dorso, diferente da LCPK macular, 
que, por sua vez, tem relação com exposição a LV, tem lesão mais hipo-
pigmentada e poupa a maior parte das áreas pigmentadas, como axila e 
região inguinal (WHO, 2012).

7. Tratamento

As evidências para o tratamento da LCPK são escassas e não 
possuem uma padronização. As recomendações atuais da OMS variam 
de acordo com o continente, podendo tanto ser uma conduta expectante 
em casos leves devido às evidências de manifestações autolimitadas 
ou a utilização de algumas drogas em casos mais graves ou com co-
-infecções associadas (BURZA, S., CROFT, S, BOELAERT, M., 2018).  
O tratamento das manifestações das leishmanioses pode ser realizado 
por meio das drogas: antimoniato de N-metil glucamina, desoxicolato 
de anfotericina B e anfotericina B lipossomal. Existe a hipótese de que 
a LCPK seria mais provável de ocorrer em pacientes tratados para LV 
com antimoniato gluconato de sódio (SAG) do que anfotericina B (GAN-
GULY, S. et al, 2010). Todos os medicamentos citados, são tóxicos e 
podem apresentar eventos adversos. As doses, vias de administração e 
o tempo de tratamento dependem da forma clínica e em alguns casos, 
os pacientes só evoluem para cura após a tentativa de vários esquemas 
terapêuticos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).
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Considerações Finais

 A LCPK é reconhecida como uma importante e frequente com-
plicação da LV nas áreas endêmicas, com relevantes implicações clí-
nicas e epidemiológicas. Há um consenso sobre esse fato e iniciativas 
para eliminação da LV foram alvo de discussão em várias partes do 
mundo, como na Ásia e Londres. Apesar dos esforços para maior en-
tendimento dessa doença, o controle e a prevenção dos diversos tipos e 
manifestações da leishmaniose ainda são um desafio para a humanida-
de. O enfrentamento de uma doença tropical negligenciada esbarra em 
obstáculos, tal como dificuldade no diagnóstico e na diferenciação das 
manifestações, baixa disponibilidade de opções terapêuticas seguras e 
baixa adesão e conscientização da comunidade quanto ao tratamento e 
a prevenção. Por mais que haja a meta ambiciosa de transmissão zero 
do patógeno, persistem dúvidas se é algo factível e seguro, uma vez 
que a imunidade de rebanho pode ser prejudicada. Além disso, exis-
tem brechas no conhecimento que dificultam o progresso no controle 
das leishmanioses, e uma necessidade de otimizar as ferramentas de 
diagnóstico e terapêutica para viabilizar um melhor atendimento aos pa-
cientes acometidos por essa doença e tentar diminuir seus impactos na 
sociedade.  (BURZA, S., CROFT, S, BOELAERT, M., 2018).
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Introdução

 A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2021 divulgou um 
relatório com 20 doenças tropicais negligenciadas e as respectivas me-
tas de controle para cada uma. A área de abrangência destas enfermi-
dades conta com mais de um bilhão de pessoas. Nesse contexto, as 
leishmanioses de destacam e consistem em protozooses causadas por 
parasitos do gênero Leishmania e são transmitidas por insetos vetores: 
os fl ebotomíneos. 

 Em virtude da diversidade de protozoários capazes de causar 
a doença, uma ampla gama de síndromes clínicas podem surgir. Trata-
mentos, prognósticos e medidas de controle variam conforme a espécie 
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do parasita, a espécie do inseto vetor, a presença de animais que fun-
cionam como reservatórios e a interação homem ambiente.

 Há espécies viscerotrópicas, que causam a doença sistêmica 
com acometimento de fígado, baço e medula óssea e há espécies der-
motrópicas, que cursam com lesões cutâneas e, às vezes, lesões nas 
mucosas do trato aerodigestivo. 

 A Leishmaniose Tegumentar (LT) é uma enfermidade que leva 
a diferentes manifestações dermatológicas, que podem levar desde pe-
quenas placas autolimitadas a deformações severas em face, com re-
percussões clínicas e psicológicas. 

 Apesar de ser considerada uma doença negligenciada pela 
OMS, o Ministério da Saúde tem empenhado ações para mitigar a doen-
ça, no entanto a ocupação desordenada do ambiente periurbano, sobre-
tudo nas grandes cidades, tem causado epidemias em populações já 
socialmente vulneráveis. 

Recentemente, foi agregado ao arsenal terapêutico um novo me-
dicamento: a miltefosina, que pode facilitar o tratamento, posto que é a 
única alternativa oral.

Desenvolvimento

1. Relevância

 Em torno de 600 milhões de novos casos de LT são notificados 
ao redor do mundo a cada ano, sendo o Brasil responsável por 85% 
dos casos em conjunto com Afeganistão, Argélia, Bolívia, Colômbia, Irã, 
Iraque, Paquistão, Síria e Tunísia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018) 

 No território brasileiro, a LT, notoriamente, se trata de um pro-
blema de saúde pública, dado que no ano de 2020 foram notificados 
16.623 novos casos e que estão estritamente relacionados às condições 
sanitárias e que afligem majoritariamente populações de baixo nível so-
cioeconômico (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021).

 A análise retrospectiva da evolução de casos da LT permite ob-
servar o caráter expansivo da doença no que diz respeito aos territórios 
geográficos desde o início da década de 80, de modo que em 2003 
todos os estados já haviam registrado casos autóctones. Inicialmente, 
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a incidência era mais elevada na Região Norte do país, seguida pela 
Região Nordeste, mas com o passar dos anos houve uma mudança 
expressiva na distribuição da doença de modo a se tornar presente nos 
centros urbanos. No entanto, é importante ressaltar que o número real 
de infectados deve ser maior dado a ocorrência de subnotificação dos 
casos, embora seja um agravo de notificação compulsória em todo o 
território nacional (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).

2. Epidemiologia

2.1. Epidemiologia mundial

 Em setembro de 2021, a Organização Mundial da Saúde, novos 
208.357 novos casos de LT foram notificados em 2020. A maioria dos 
novos casos, autóctones, são provenientes da região do mediterrâneo 
oriental, seguido pelo continente americano (POSTIGO, et al., 2021). 

 Em 2016, o relatório referente à Sexagésima Assembleia Mun-
dial da Saúde indicou que 350 milhões de pessoas ao redor do mundo 
são consideradas de risco. 

 Segundo relatório da 60a Assembleia Mundial da Saúde, mais 
de 12 milhões de pessoas estão atualmente infectadas com a leishma-
niose e 350 milhões de pessoas são consideradas de risco. Estima-se 
cerca de 2 milhões de novos casos a cada ano. 

2.2. Epidemiologia Nacional

 Segundo o Ministério da Saúde, em 2019, foram confirmados 
15.484  novos casos no Brasil, que abrangem todas as 26 unidades 
federativas, sendo que os maiores percentuais de notificações encon-
tram-se na região Norte, totalizando aproximadamente 42,8% do total. 
Estima-se que dos pacientes acometidos, 60% obtêm cura (MINISTÉ-
RIO DA SAÚDE, 2019).

 Em torno de 76% dos acometidos são homens e adultos jovens, 
no que tange ao perfil etário 54,9% têm entre 20 a 49 anos. A forma mu-
cosa, um dos subtipos da LT, atingiu o marco de 5,3 % do total de casos 
notificados no mesmo ano (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020),
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3. Agente Etiológico

 A Leishmania é um protozoário parasito intracelular obrigatório 
das células do sistema fagocítico mononuclear e pertencente à família 
Trypanosomatidae. Suas principais formas apresentam-se como pro-
mastigota ou fl agelada (FIGURA 1), detectada no tubo digestivo do inse-
to vetor, e outra amastigota ou afl agelada (FIGURA 2), encontrada nos 
tecidos dos hospedeiros vertebrados. No Brasil, já foram identifi cadas 
sete espécies, sendo as principais: L. (V.) braziliensis, L.(V.) guyanensis 
e L.(L.) amazonensis e, mais atualmente, as espécies L. (V.) lainsoni, L. 
(V.) naiffi  , L. (V.) lindenberg e L. (V.) shawi foram reconhecidas em esta-
dos das regiões Norte e Nordeste.

Figura 01 - Leishmania forma fl agelada ou promastigota.

Fonte: Ministério da Saúde, 2017

Figura 02: Leishmania forma afl agelada ou amastigota.

Fonte: Ministério da Saúde, 2017.
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4. Vetor

 Os vetores da LT são insetos denominados fl ebotomíneos (FI-
GURA 3) e pertencem à Ordem Díptera, a Família Psychodidae, a Sub-
família Phlebotominae e ao Gênero Lutzomyia. São popularmente cha-
mados de mosquito-palha, tatuquira, birigui, entre outros. As principais 
espécies envolvidas na transmissão da doença no Brasil são: Lutzomyia 
fl aviscutellata, Lu. whitmani, Lu. umbratilis, Lu. intermedia, Lu. wellcomei 
e Lu. Migonei (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2017).

Figura 03 - Fêmea de fl ebotomíneo ingurgitada.

Fonte: Liverpool School of Tropical Medicine, 2009

5. Hospedeiros e reservatórios

 Os reservatórios da LT são espécies de animais que mantêm a 
circulação de Leishmanias no meio ambiente dentro de um espaço e de 
um tempo. Em várias espécies de animais silvestres, sinantrópicos e do-
mésticos (canídeos, felídeos e equídeos) foram relatadas infecções por 
Leishmanias. Como hospedeiros e possíveis reservatórios silvestres já 
foram descritos algumas espécies de roedores, marsupiais, edentados, 
quirópteros, e canídeos silvestres. Quanto aos animais domésticos, ape-
sar da possibilidade de serem infectados, não há evidências científi cas 
que constatam o papel destes animais como reservatórios das espécies 
de Leishmanias, sendo tidos como hospedeiros acidentais da doença 
(MINISTÉRIO DA SAUDE, 2017).
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6. Ciclo de transmissão

 A transmissão ocorre pela picada de um flebotomíneo fêmea 
infectado para um reservatório ou hospedeiro mamífero normalmente 
roedores, preguiças, marsupiais ou caninos selvagens ou até mesmo 
animais domésticos. As Leishmanias persistem como parasitas intra-
celulares obrigatórios na forma amastigota em macrófagos de tecidos 
hospedeiros de mamíferos. Na alimentação de vetores flebotomíneos 
eles ingerem as amastigotas e assim, nos próximos 4 a 14 dias, essa 
forma do parasita se desenvolve em promastigotas extracelulares flage-
lados móveis no intestino do flebotomíneo. Os parasitas promastigotas 
são subsequentemente regurgitados, migrando para a faringe e para a 
cavidade bucal do vetor onde são transmitidas para a pele do próximo 
hospedeiro vertebrado durante o próximo repasto sanguíneo. No hospe-
deiro, esses promastigotas são então fagocitados e transformados em 
amastigotas dentro dos fagolisossomos, perpetuando o ciclo de trans-
missão. Ressalta-se que o humano ao ser contaminado não transmite a 
doença por contágio e o período de incubação no mesmo é, em média, 
de dois a três meses, podendo variar de duas semanas a dois anos 
(ARONSON, et al., 2019). 

7. Quadro Clínico

 A LT resulta em um amplo espectro de manifestações cutâneas 
(e às vezes mucosas) devido à patogenicidade do parasita. O período 
de incubação geralmente varia de 2 semanas a 2 meses, mas os sinto-
mas podem ocorrer anos após a infecção inicial, na forma mucosa. Há 
também pacientes que permanecem assintomáticos correspondendo a 
cerca de 10% dos acometidos pela doença (ARONSON, et al., 2016). A 
doença classifica-se nas formas descritas a seguir:

7.1. Leishmaniose Cutânea Localizada

 Responsável por aproximadamente 70% dos casos. Inicia com 
uma pápula de cor rosa, geralmente em regiões expostas da pele, au-
menta de tamanho e desenvolve um nódulo ou em placa. Tal lesão se 
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desenvolve para uma úlcera indolor com bordas endurecidas e eleva-
da, por vezes cobertas por material fi brinoso (FIGURA 4).  Além disso, 
pequenas lesões satélites podem desenvolver de aparência clínica va-
riável.  Geralmente autolimitada e resolução tende a ocorrer de 2 a 12 
meses sem terapia. Entretanto, há casos em que há progressão para o 
subtipo mucocutânea.

Figura 04 - Lesão típica de leishmaniose tegumentar em área exposta, 
bordas elevadas em moldura de livro, infi ltradas e fundo granuloso.

Fonte: Imagem cedida pelo Dr. Guenael Freire

7.2. Leishmaniose cutânea difusa ou disseminada

 No Brasil, está associada aos patógenos LL braziliensis, LL 
guyanensis e LL amazonensis, sendo as duas últimas mais frequen-
tes na Amazônia. Apresenta-se, inicialmente, como um quadro de le-
sões não ulcerativas, nodulares ou em placas, principalmente em face 
e membros. São indolores, disseminados e acometem várias regiões da 
pele, como face, ouvidos e extremidades.  Pode estar associada à sín-
drome da imunodefi ciência adquirida (AIDS) e o tratamento é desafi a-
dor, porque responde mal aos medicamentos disponíveis (DEVELOUX, 
et al., 1996).
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7.3. Leishmaniose recidivante (forma recidiva cutis)

 Após resolução completa da lesão primária, alguns organismos 
podem cursar em novas pápulas ao redor da cicatriz inicial. Encontrado 
geralmente em face e bochechas.

7.4. Forma mucosa

As lesões mucosas ocorrem em locais onde o vetor não possui 
acesso, diferentemente das lesões cutâneas que surgem no local da 
picada. Assim, a instalação do parasita dá-se nas mucosas por: con-
tiguidade, como extensões de lesões cutâneas encontradas próximas 
aos orifícios revestidos por mucosa, como narinas, boca e conjuntiva 
ocular; ou pela via linfo hematogênica que aparecem em pacientes imu-
nodeprimidos (FIGURA 5).

O principal agente etiológico das formas mucosas é Leishmania 
(V.) braziliensis, responsável pelos clássicos casos de lesões mucosas 
tardias seguidas de sequelas, conhecidas como “espundia”. Esta forma 
clínica é a mais preocupante, porém considerada rara e quando ocorre 
é mais prevalente em homens e idosos, aparecendo meses ou anos de-
pois da lesão cutânea estar cicatrizada. A maior parte dos casos acon-
tece pela ausência de tratamento específico da lesão cutânea, porém 
cerca de 2% das pessoas que foram tratadas adequadamente também 
podem apresentar lesão mucosa tardia.

O local mais acometido é a mucosa nasal, sobretudo a região 
do septo cartilaginoso e corneto, sendo também frequentes as lesões 
no palato, nasofaringe e laringe. A mucosa acometida adquire um as-
pecto granuloso grosseiro, muitas vezes recoberto por exsudato puru-
lento de distribuição irregular, pontos hemorrágicos, crostas serosas e 
hemáticas. O paciente apresenta sintomas muito parecidos com os de 
uma rinite, como obstrução nasal, formação de crostas, sangramento ou 
coriza sero-hemática. A diferença consiste na persistência e piora dos 
sintomas com o decorrer do tempo nas lesões mucosas (MATTOS, et 
al., 2017).
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Figura 05 - Lesão ulcerada da mucosa do septo nasal 
e do introito das narinas

Fonte: Autora: Marise da Silva Mattos. UFSC, 2017.

8. Diagnóstico

 A hipótese diagnóstica de LT deverá ser considerada quando o 
paciente apresentar uma ou mais lesões cutâneas crônicas.

8.1. Anamnese

 É crucial que a anamnese contenha dados como: local de ha-
bitação, ocupação, aspectos sociais, histórico de viagem e bem como 
presença de viajantes com sintomas e lesões semelhantes a do pacien-
te, duração das lesões, fatores de melhora ou piora e se são dolorosas.  
Além disso, a história pregressa do paciente deve conter: comorbidades, 
tratamentos prévios e uso de medicações imunossupressoras (ARON-
SON, et al., 2019).

8.2. Exame físico

 Ressalta-se que as lesões são mais frequentes em áreas expos-
tas às picadas, desse modo, deve ser realizada a descrição completa 
da lesão (FIGURA 6).  Além disso, deve-se avaliar se há ulcerações, 
bordas, fundos e sensibilidade local. 

 A palpação de linfonodos e nódulos cutâneos também se faz 
necessária para realizar o diagnóstico diferencial de esporotricose, bem 
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como o de paracoccidioidomicose, tuberculose e cromomicose (FIGU-
RA 7). Por fi m, o teste da sensibilidade deve ser realizado.

Figura 06 - Lesão típica de leishmaniose tegumentar em área exposta, 
bordas elevadas em moldura de livro, infi ltradas e fundo granuloso.

Fonte: Imagem cedida pelo Dr. Guenael Freire

Figura 07 - Forma esprotricoide de leishmaniose tegumentar, 
acometendo linfonodos e vasos linfáticos sem supurações.

Fonte: Imagem cedida pelo Dr. Guenael Freire

8.3. Exames complementares

 O diagnóstico é confi rmado pela pesquisa direta do parasito em 
linfa da lesão por meio dos exames: parasitológico (FIGURA 8), histopa-
tológico (FIGURA 9), que raramente pode visualizar as formas amasti-
gotas do parasito, cultura de aspirado de lesão (restrita a centros de pes-
quisa) e pesquisa do DNA pela reação em cadeia da polimerase (PCR) 
(MINSTÉRIO DA SAÚDE, 2020). Após a suspeita do caso, é necessário 
notifi car o caso à vigilância epidemiológica local.
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Figura 08 - Organismos pequenos, de 2 a 4 mm, redondos ou ovais 
com formato de barra os cinetoplastos paranucleares, característicos 

dos parasitas leishmania corada por hematoxilina-eosina x1000.

Fonte: Departamento de Anatomopatologia e Clínica, Womack, 2001.

Figura 09 - Biópsia por punção de uma lesão de leishmaniose 
tegumentar, evidenciando infl amação granulomatosa com predominância 

de infi ltrado linfonodal corada por hematoxilina-eosina x10.

Fonte: Departamento de Anatomopatologia e Clínica, Womack, 2001.

8.4. Profi laxia

 A profi laxia deve ser realizada através de medidas simples como 
(FIGURA 10):
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Figura 10 - Profi laxia

Fonte: Autoral

9. Tratamento 

 O tratamento perpassa, inicialmente, pela categorização das le-
sões em: complicadas e não complicadas. As lesões não complicadas 
têm por característica não envolver a mucosa bem como a não associa-
ção de espécies de Leishmania.

Outro ponto importante é que o objetivo do tratamento é a cura 
clínica e não parasitológica. As decisões clínicas devem considerar os 
riscos e benefícios individuais, bem como complicações, taxas de re-
solução espontânea e preferências do paciente. Em alguns pacientes, 
geralmente imunocompetentes, apresentam resolução espontânea do 
quadro. Nestes casos, a observação clínica é medida razoável. A seguir, 
encontram-se alguns esquemas de tratamento disponíveis (FIGURAS 
10 e 11):
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Figura 10 - Esquema 01

Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 11 - Esquema 02

Fonte: Elaborado pelos autores

O antimoniato de n-metilglucamina ainda é o principal medica-
mento para pessoas com menos de 50 anos e sem comorbidades re-
levantes. Deve ser administrado na dose de 10 a 20 mg/kg/dia por 20 a 
40 dias, EV, não necessitando de suporte hospitalar para isso. A cada 
7 dias, recomenda-se exames complementares para monitorização se-
manalmente, em busca de toxicidade como: eletrocardiograma, hemo-
grama, ureia, creatinina, amilase, lipase, transaminases, gama GT, bilir-
rubinas, fosfatase alcalina (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021).

 As principais reações adversas são mialgia, artralgia, vômitos, 
anorexia sendo que pancreatite e prolongamento do intervalo QT, que 
predispõe a taquiarritmias, são as mais temidas. Dentre as contraindi-
cações pode-se citar: vigência de gestação, nefropatias, cardiopatias, 
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idade superior a 50 anos. Desse modo, nesses casos supracitados, de-
ve-se preconizar o uso da anfotericina b lipossomal de 0,7-1mg/kg/dia 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021). 

O uso do antimoniato de n-metilglucamina em lesões menores, 
únicas, é eficiente e pode ser a primeira escolha, de acordo com a expe-
riência do médico. Trata-se de infiltrar volume do medicamento na base 
da lesão, de forma a deixá-la destacada e elevada, após anestesia local. 
A infiltração é repetida a cada 2 semanas, objetivando a reepitelização 
completa da lesão, que geralmente ocorre após 4 a 6 aplicações (MI-
NISTÉRIO DA SAÚDE, 2021). 

No ano de 2018, o Ministério de Saúde incorporou na linha de tra-
tamento para a LT no SUS a miltefosina. A importância dessa droga ser 
de uso oral e efetiva contra a leishmaniose se sobressai, pois a doença 
em questão é mais prevalente em regiões mais pobres e de difícil acesso 
no Brasil, tais como regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste onde seria 
de grande utilidade e aumentaria consideravelmente a adesão ao trata-
mento. Também, nessas áreas citadas ocorre a dificuldade de aplicação 
parenteral das outras drogas sistêmicas preconizadas, tanto quanto o mo-
nitoramento dos seus efeitos colaterais que podem ser gerados como a 
hepato, cardio e nefrotoxicidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).

 Dentre os principais efeitos colaterais do novo medicamento, 
pode-se citar: náuseas, vômitos, diarreia e anorexia. Entretanto, a ad-
ministração da droga com comidas mais gordurosas tende a reduzir as 
reações adversas (VÉLEZ, et al., 2010). Pode ocorrer aumento nas tran-
saminases hepáticas e de creatinina. A principal contraindicação para a 
miltefosina é a gestação, sendo necessário que mulheres na idade re-
produtiva utilizem métodos contraceptivos durante o tratamento e após 
5 meses após o término do tratamento. 

Considerações Finais

 A LT possui grande importância no contexto de saúde pública 
nacional, pela ampla distribuição e pela dificuldade no diagnóstico e no 
tratamento. A população vulnerável socialmente é exposta ao maior ris-
co de contaminação. Há ainda o estigma da doença atrelado a deformi-
dades da imagem corporal nas formas mucosas.
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 Impossível dissociar a expansão dos casos da interação dele-
téria do homem com o meio ambiente, invadindo áreas com áreas de 
matas, onde o ciclo já acontecia. 

 A oferta da miltefosina chega como novidade e se diferencia dos 
outros leishmanicidas por ser administrada por via oral e por isso tende 
a aumentar a adesão ao tratamento nas áreas mais pobres e remotas do 
Brasil. 

 Ademais, tornam-se necessárias ações educativas para a popu-
lação e para as equipes de saúde para que haja medidas preventivas no 
combate à doença e no diagnóstico precoce e tratamento adequado.
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Introdução

 A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pelo 
Mycobacterium leprae, sendo a transmissão mais provável através do 
trato respiratório, assim por meio de contatos próximos com pacientes 
contaminantes há maior risco de infecção e desenvolvimento da doen-
ça. No entanto, apenas uma pequena proporção da população infec-
tada manifesta a patologia, já que a doença tem um longo período de 
incubação, às vezes mais de uma década. Atualmente, a detecção e 
o diagnóstico da hanseníase são baseados em sinais e sintomas clíni-
cos, juntamente com um esfregaço cutâneo e a partir do número de le-
sões cutâneas há classifi cação em paucibacilar (PB) e multibacilar (MB) 
(BARTH-JAEGGI., et al 2016). 

 Nesse contexto, a detecção, diagnóstico precoce de pacientes e 
o tratamento com poliquimioterapia (PQT) têm sido a base da estratégia 
de controle atual. Infelizmente, isso não levou à eliminação global da 
hanseníase com base na incidência, pois 127 países notifi cam a doen-
ça, indicando que a transmissão do M. leprae ainda não foi interrompida. 
Essa patologia causa lesões nervosas graves e irreversíveis, que é uma 
das principais causas de incapacidade entre as doenças transmissíveis 
nos países em desenvolvimento (BLOK., et al 2021).
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 Como resultado, a eliminação da hanseníase é um objetivo há tem-
pos, desde 1991 a OMS publica metas de eliminação a serem alcançadas, 
embora tenham sido atingidas em nível global, ver-se altos números de 
detecção em nível subnacional em países altamente endêmicos. Assim, o 
controle da hanseníase e os esforços posteriores de eliminação se concen-
traram fortemente em encontrar e tratar os pacientes, mas agora a atenção 
está se voltando mais para a prevenção da doença (LENZ., et al 2020). 

 A justificativa da mudança embasasse no fato do achado de M. 
leprae em swabs nasais de membros assintomáticos da comunidade, 
conforme determinado por PCR ou pela presença de anticorpos contra 
bacilos da hanseníase. Com isso, a ligação existente entre membros as-
sintomáticos da comunidade com teste positivo e pessoas com doença 
clínica parecem sugerir a possibilidade de transmissão por casos subclí-
nicos (LOCKWOOD., et al 2020).  

 Assim, a mais recente estratégia global da OMS para a hanse-
níase (2016-2020) tem como cerne a localização precoce de casos, por 
meio de rastreamento dos infectados e de contatos. Com isso, as in-
tervenções preventivas que estão sendo consideradas atualmente são 
a quimioprofilaxia e a imunoprofilaxia. Nesse contexto, a quimioprofi-
laxia ou profilaxia pós-exposição (PEP) é frequentemente combinada 
com outras abordagens, como rastreamento de contato ou abordagens 
de “cobertura”. Consequentemente, essa estratégia faz com que todos 
os membros de uma determinada comunidade sejam examinados por 
profissionais de saúde treinados para reconhecimento da hanseníase e 
recebem profilaxia pós-exposição (PEP) (MIERAS., et al 2018). 

 Com efeito, houve a integração dos sistemas gerais de saúde 
que são fundamentais para a prestação de serviços de hanseníase. Um 
sistema de saúde é definido como a “combinação de recursos, organi-
zação, financiamento e gestão que culmina na prestação de serviços de 
saúde à população”.  Ademais, um programa foi criado com base nessa 
nova forma de manejo da doença, com o objetivo de detectar precoce-
mente novos casos e iniciar o mais rápido possível o tratamento, para 
reduzir a carga viral da doença (MORAES e DÜPPRE, 2021). 

 Portanto, foi criado o programa de Profilaxia Pós-Exposição à 
Hanseníase (PEP++) por diferentes países sendo a Índia, Nepal, Indoné-
sia, Mianmar, Sri Lanka, Tanzânia, Brasil e Camboja. Assim, o objetivo 
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do PEP++ é avaliar o impacto sobre a taxa de detecção de novos ca-
sos, medida por meio de sistemas reforçados de vigilância, notificação e 
viabilidade em diversos ambientes de programas de rotina. O programa 
tem três componentes principais o rastreamento de contato, triagem e 
administração de novos casos sendo elaborado para complementar e 
ser integrado aos programas nacionais de controle da hanseníase, em 
vez de operar verticalmente (ORTUNO-GUTIERREZ., et al 2019).

 Por mais que a detecção precoce de casos e a localização di-
recionada possam ter um impacto, intervenções adicionais são neces-
sárias para interromper a transmissão, já que nenhuma intervenção 
imunoprofilática específica para hanseníase está disponível. Embora a 
vacinação BCG confira algum nível de proteção, nenhuma vacina no 
mercado tem como alvo específico o M. leprae. Com isso, ratificasse 
assim a quimioprofilaxia, geralmente administrada a contatos próximos 
de indivíduos que foram diagnosticados com hanseníase nos últimos 3 
meses (PARAJULI e POUDYAL, 2021).

 Portanto, o objetivo deste estudo foi documentar o ajuste sub-
sequente do PEP++, que fornecerá o contexto para a interpretação dos 
resultados do PEP++ no futuro.

Metodologia 

 Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, elaborada con-
forme as recomendações Cochrane Collaboration. A busca eletrônica 
foi realizada no período setembro a outubro de 2021. Como aparato teó-
rico, realizou-se a busca de publicações contidas nas bases de dados: 
Medline (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), Lila-
cs (Latino-Americana de informação bibliográfica em Ciências da Saú-
de) e Ibecs (Índice bibliográfico español en ciencias de la salud).

 Para a prospecção dos estudos foram utilizados os descritores 
de forma combinada por meio do operador booleano (AND). Nos bancos 
de dados considerou-se a combinação: “hanseníase” AND “pós-exposi-
ção” AND “profilaxia”.  

 Para inclusão dos estudos, adotaram-se os seguintes critérios 
de elegibilidade: artigos disponíveis na íntegra, estudos publicados em 
inglês ou espanhol, publicados no período de 2016 a outubro de 2021. 
Para exclusão das pesquisas, foi-se verificado se os estudos não se 
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repetiam em mais de uma base, sendo cada artigo considerado uma 
única vez, analisou-se também a fuga do objetivo deste estudo, a partir 
da leitura de título e resumo. 

 A extração dos dados dos artigos foi direcionada através das dire-
trizes recomendada pela literatura, abrangendo conhecimento que foram 
fundamentais para análise e aplicabilidade dos resultados: identificação 
do artigo (título do artigo, autoria, ano de publicação, base de dados, país), 
participantes (população, critérios de inclusão), base teórica utilizada, pe-
ríodo da intervenção, desfechos (desfechos avaliados e período de ava-
liação) e resultados. Foi utilizado o protocolo PRISMA com a finalidade de 
aprimorar a apresentação dos resultados deste estudo.

 Com isso, identificou-se 939 artigos. Por fim, foram aplicadas as 
ferramentas para avaliação qualitativa dos artigos: Escala Jadad (para es-
tudos randomizados) e escala Robbins (para estudos não randomizados). 
Ao final desta etapa, resultou-se uma amostra de 20 estudos inclusos, os 
quais foram considerados elegíveis e submetidos à análise quantitativa. 

 A figura 1 ilustra um fluxograma que vai ao encontro das delimi-
tações do estudo esclarecidas anteriormente.

Figura 1. Estudos primários incluídos na revisão integrativa de acordo 
com as bases de dados. Imperatriz (MA), Brasil, 2021.

Fonte: Autoral
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Desenvolvimento

1. Parâmetro Situacional e Informações Sobre o PEP++

 Nesse contexto, o aumento previsto no número de pacientes 
recém-diagnosticados com hanseníase indica que há muitos pacientes 
não diagnosticados e ocultos na população, que permaneceriam sem 
diagnóstico se o programa PEP++ não fosse implementado. Visto que, 
os benefícios para a saúde pública decorrentes da detecção precoce 
de casos são evidentes, como a inclusão de grupos populacionais, que 
muitas vezes estão sub-representados devido ao estigma ou ao acesso 
restrito ao sistema de saúde.  

 No entanto, o programa de profilaxia pós-exposição para han-
seníase só terá um efeito de longo prazo se for incorporado em um sis-
tema de detecção de casos passivos de forma robusta, possivelmente 
complementado por abordagens de detecção de casos ativos, porque 
os pacientes-índice precisam ser identificados antes que o rastreamento 
de contato possa acompanhar os indivíduos em risco na sua vizinhança. 
Em contraponto, os pacientes que não são diagnosticados por meio de 
triagem de contato no âmbito do programa PEP++, muito provavelmente 
seriam detectados apenas anos depois, por meio da detecção passiva 
de casos, conforme modelado para o programa de rotina. 

 Assim, um efeito positivo decorrente do início do PEP++ foi o 
fortalecimento qualitativo dos esforços locais para controle da hanse-
níase. Com isso, foi observado empenho global em todos os ambientes, 
independentemente do rastreamento e triagem de contatos já terem sido 
integrados às atividades de rotina antes do programa. Nesse âmbito, o 
aumento da motivação foi associado principalmente à disponibilidade de 
uma intervenção preventiva de fácil administração, bem como de trei-
namento e supervisão reforçados. Um desafio em vários países era a 
escassez de profissionais de saúde com um bom domínio relacionado à 
hanseníase, especialmente a capacidade de diagnosticar a hanseníase 
com confiança (RICHARDUS., et al 2021).
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2. Farmacologia

 Nesse âmbito, o esquema aprimorado, com rifampicina e clari-
tromicina, será administrado para os contatos mais próximos das pes-
soas que tiveram o diagnóstico da hanseníase. Com efeito, a rifampi-
cina é usada rotineiramente para o tratamento da hanseníase, já que 
bloqueia a RNA polimerase, que é a primeira etapa da síntese protei-
ca, e impede a replicação do M. leprae sem matar imediatamente as 
bactérias que se replicam ativamente. Ademais, a claritromicina não 
é usada rotineiramente no tratamento da hanseníase, mas pode ser 
administrado com segurança em crianças e ensaios clínicos indicaram 
que é rapidamente bactericida para M. leprae em humanos. Além disso, a 
abordagem da quimioprofilaxia com uma única dose de rifampicina será 
administrada para contatos menos próximos, que residem em áreas em 
torno dos casos diagnosticados, em um conceito mais ampliado (TIWA-
RI., et al 2018).

3. Diferenças Territoriais do Programa

 Outrossim, houve diferenças no impacto do programa em cada 
país, o que se deve ao nível de endemicidade e pela qualidade do pro-
grama de rotina de hanseníase. Com isso, em áreas com um nível mais 
alto de endemicidade, mais contatos são selecionados e, portanto, são 
elegíveis para o programa, o que, como resultado, evitará mais casos 
em termos absolutos, em comparação com uma área com um nível de 
endemicidade mais baixo. Além disso, o impacto é maior se o progra-
ma de hanseníase de rotina for mais eficiente, o que implica em menos 
pacientes clínicos com hanseníase não diagnosticados na população 
(TAAL., et al 2021).

4. Método de funcionamento do PEP++

 Ademais, para funcionamento do programa houve a identifica-
ção e treinamento da equipe de campo, supervisão formal e estabeleci-
mento do sistema de documentação necessário, tudo integrado às es-
truturas existentes do programa de controle da hanseníase (TIWARI., et 
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al 2020). Essas ações são de importância crucial para o gerenciamento 
da logística e documentação de rastreamento dos contatos, bem como o 
treinamento para aumentar e manter a capacidade dos trabalhadores de 
campo de detectar com segurança sinais sugestivos de hanseníase, de 
modo que os contatos identificados pudessem ser encaminhados aos 
médicos treinados para diagnóstico confirmatório (TIWARI., et al 2021). 

5. Aceitação do PEP++

 A aceitação do PEP++ foi razoavelmente boa e houve uma inte-
gração exponencial da quimioprofilaxia nos procedimentos de rastrea-
mento de contato. No entanto, continua sendo crucial que a abordagem 
para identificar contatos seja cuidadosamente adaptada ao contexto 
local. Com isso, em algumas populações, há uma acentuada relutân-
cia dos pacientes em revelar seu estado de doença aos vizinhos e, às 
vezes, até mesmo aos membros da família. Em tais situações, aborda-
gens alternativas para rastreamento de contato são necessárias, para 
as quais a divulgação do estado da doença do paciente índice não é 
necessária. Essa alternativa poderia ser alcançada definindo perímetros 
de rastreamento de contato ao redor do paciente índice que cobrem 
mais do que apenas algumas casas, permitindo o mascaramento da 
identidade do paciente e protegendo a confidencialidade. 

Considerações Finais

 Depreende-se, portanto, que a introdução da profilaxia pós-ex-
posição ajudará reduzir o risco de desenvolver hanseníase a partir do 
contato com indivíduos contaminados em ações de rotina, por meio de 
dados sólidos de ambientes e condições estabelecidos pelos próprios 
programas nacionais de controle da hanseníase. Ademais, para facilitar 
essas circunstâncias há o preparo da população, com informações pré-
vias sobre cronogramas, métodos e objetivos do levantamento, sendo é 
fundamental para o alcance da cobertura desejada com um bom equilí-
brio entre homens e mulheres.

 Nesse contexto, a quimioprofilaxia fornece proteção temporária 
porque reduz a carga bacteriana com o uso de agentes antimicrobianos, 
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mas não induz a proteção imunológica duradoura da mesma forma que 
a imunoprofilaxia com vacinas. Com isso, os pacientes têm de receber 
informações sobre esse fator no programa LPEP e aconselhados a pro-
curar atendimento médico a qualquer momento caso surjam sinais e 
sintomas de suspeita de hanseníase.

 Assim, é essencial uma abordagem multidisciplinar que combine 
pesquisa translacional e operacional. Nesse âmbito, o rastreamento de 
contatos e triagem, por meio da detecção de indivíduos em risco (infec-
ção subclínica), diagnóstico correto de novos casos, principalmente nos 
estágios iniciais da doença, fornecimento de formação profissional con-
tínua em saúde;  ferramentas de mapeamento e sistemas de informação 
geográfica para expandir a avaliação epidemiológica de áreas altamente 
endêmicas e gerar campanhas de comunicação para conscientizar so-
bre a doença e reduzir o estigma tem o potencial de acelerar a redução 
dos novos casos, e poderia ser uma estratégia promissora para inter-
romper a transmissão da M. leprae.
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Introdução

A dengue consiste na mais importante arbovirose que afeta o ser 
humano, sendo considerada doença endêmica em mais de 100 países. 
Cerca de 390 milhões de indivíduos estão sob o risco dessa infecção. No 
Brasil, o número de casos graves é crescente e os óbitos tornam esse 
agravo ainda mais signifi cativo (PEREIRA, Glória de Araújo et al, 2017).

Trata-se de uma doença infecciosa causada por um dos quatro 
sorotipos do vírus da dengue: DENVs 1–4. Sua transmissão ocorre por 
mosquitos, principalmente aos humanos pela fêmea do mosquito Ae-
des. A patologia concentra-se principalmente em regiões tropicais e sub-
tropicais. A infecção com DENV tem como consequência vários graus 
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de doença, variando de dengue assintomática leve a febre hemorrágica 
da dengue grave e síndrome do choque da dengue, podendo ser fatal 
(KHETARPAL, Niyati et al, 2016).

O quadro leve de dengue tem uma febre autolimitada, de 5 a 7 
dias. As características clínicas variam segundo a faixa etária do pacien-
te. Os lactentes e crianças pequenas podem ter doença febril indiferen-
ciada com erupção cutânea maculopapular. As crianças mais velhas e 
os adultos podem apresentar síndrome febril leve ou doença grave com 
febre alta, cefaleia intensa, dor retroorbital, mialgia, artralgia, náuseas, 
vômitos e petéquias. Em todos pode-se observar leucopenia e trom-
bocitopenia. Como também, apresentar sangramento gengival, epis-
taxe, sangramento gastrointestinal. Quadros mais graves cursam com 
trombocitopenia, manifestações hemorrágicas e vazamento do plasma. 
Há petéquias finas espalhadas nas extremidades, axilas, face e palato 
mole. A fase crítica acontece no final da doença febril, marcada por 
rápida diminuição da temperatura e frequentemente acompanhada por 
distúrbios circulatórios, incluindo hemoconcentração e trombocitopenia 
(KHETARPAL, Niyati et al, 2016).

O quadro mais grave consiste no choque devido a dengue, carac-
terizado por um pulso rápido e fraco com pressão de pulso estreitando 
(<20 mm de Hg), pele fria e pegajosa e inquietação. O paciente pode mor-
rer dentro de 12–24 h após entrar em choque ou se recuperar rapidamen-
te com terapia de reposição de volume (KHETARPAL, Niyati et al, 2016).

A primeira exposição de um indivíduo a qualquer um dos quatro 
sorotipos do vírus da dengue consiste na infecção primária da dengue, 
podendo ou não resultar em infecção sintomática. Na infecção primá-
ria, altos títulos de anticorpos imunoglobulina M (IgM) e imunoglobulina 
G (IgG) apresentam-se em 3–5 e 6–10 dias, respectivamente, após o 
primeiro contato. A presença de IgM é transitória (desaparece em 2-3 
meses após o início da doença), entretanto a IgG permanece por toda 
vida. Portanto, a infecção primária com um sorotipo particular fornece 
imunidade vitalícia contra esse sorotipo. Mas não fornece imunidade de 
proteção cruzada contínua contra os sorotipos restantes (KHETARPAL, 
Niyati et al, 2016).

Obtém-se o diagnóstico de dengue a partir da clínica do paciente 
descrita acima, mas a confirmação laboratorial pode ser feita por Soro-
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logia – Método Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ou detec-
ção de antígenos virais. A sorologia ELISA deve ser solicitada a partir do 
sexto dia do início dos sintomas. Já a detecção de antígenos virais: NS1, 
isolamento viral, RT-PCR e imuno-histoquímica, devem ser solicitados 
até o quinto dia do início dos sintomas. Se positivos confirmam o caso; 
se negativos, uma nova amostra para sorologia IgM deve ser realizada 
para confirmação ou descarte (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016).

Essa patologia não apresenta um tratamento específico contra 
o patógeno, a conduta consiste em suporte. O doente deve ser cons-
tantemente avaliado e classificado para tratamento ambulatorial e hos-
pitalar. A prescrição varia com a clínica, mas basicamente consiste em 
antitérmicos, analgésico, aumento da hidratação, orientação sobre os 
sinais de alarme e constante reavaliação clínica e laboratorial (MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE, 2016). O controle de vetores consiste no principal 
método de prevenção de infecções por dengue. Através de intervenções 
ambientais, controle químico com inseticidas e larvicidas e controle bio-
lógico. As mudanças ambientais envolvem a redução ou eliminação de 
criadouros de vetores naturais e artificiais, como contêineres e instala-
ções de resíduos mal administradas (HARAPAN, Harapan et al, 2020).

A pandemia da doença coronavírus 2019 (Covid ‐ 19), causada 
pela síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS ‐ CoV ‐ 2), 
trata-se de uma crise internacional de saúde pública com efeitos de-
vastadores. Em especial, essa pandemia agravou ainda mais a carga 
nas regiões tropicais e subtropicais do mundo, onde a dengue, causada 
pelo vírus da dengue (DENV), já é endêmica. As manifestações clíni-
cas semelhantes compartilhadas pela Covid ‐ 19 e a dengue levanta-
ram preocupações, especialmente em países com dengue endêmica 
com recursos limitados, como no Brasil, levando a desafios diagnósti-
cos (HARAPAN, H. et al, 2021). 

O SARS‐CoV‐2 é transmitido principalmente de pessoa a pessoa 
através de gotículas ao tossir e espirrar, permitindo que o vírus se es-
palhe por até 1 a 2 m. A transmissão ocorre não apenas em pacientes 
sintomáticos e pré-sintomáticos, mas também em assintomáticos, com 
período de incubação variando de 2 a 14 dias.  O quadro clínico da 
Covid ‐ 19 inclui tosse, dores musculares, fadiga, erupção cutânea e 
petéquias, tornando difícil diferenciar a Covid ‐ 19 de outras infecções vi-
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rais endêmicas na região, como dengue e, sendo assim, potencialmente 
levando a diagnósticos errados (HARAPAN, H. et al, 2021). O objetivo 
deste capítulo de livro é descrever como a pandemia do Covid-19 impac-
tou o perfil epidemiológico da dengue no Brasil.

Metodologia

Trata-se de um estudo ecológico com abordagem analítica 
quantitativa, cujos dados foram coletados por meio do Sistema de In-
formações de Agravos de Notificação (SINAN), do Ministério da Saú-
de, disponibilizado pelo Departamento de Informática do Sistema Único 
de Saúde do Brasil (DATASUS) através da plataforma Informações de 
Saúde (TABNET). O período utilizado foi dos anos de 2019 e 2020, das 
Semanas Epidemiologias (SE) de 1 a 30.

Este trabalho adquiriu pesquisa bibliográfica com artigos em por-
tuguês, inglês e espanhol nos seguintes bancos de periódicos: Scientific 
Electronic Library Online (Scielo), PubMed e bases de dados de livre 
acesso do Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo Boletins Epidemio-
lógicos do Ministério da Saúde e informativos da Secretaria de Vigilân-
cia em Saúde Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. 
As notificações apresentadas foram coletadas por meio de levantamen-
to no SINAN e incluídas em gráficos que sistematizam a incidência da 
Dengue no Brasil nos anos de 2019 e 2020, além da correlação entre a 
incidência desta e a Covid-19 no ano de 2020. Os gráficos foram cons-
truídos com o auxílio do programa TabNet do Ministério da Saúde e do 
software Microsoft Excel 2013.  

Para a construção do trabalho foram utilizadas as seguintes pa-
lavras-chaves: Infecções por Arbovirus; Dengue; Pandemia COVID-19 e 
Epidemiologia.

Desenvolvimento

1. Resultados

No ano de 2020 foram notificados 987.173 casos prováveis (taxa 
de incidência de 469,8 casos por 100 mil habitantes) de dengue no Bra-
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sil, com pico de incidência na região centro-oeste (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2021). Em contraposição, no ano anterior foram notificados 
1.544.987 casos (taxa de incidência de 735,2 casos por 100 mil habitan-
tes) de janeiro a dezembro, representando uma queda de pouco mais de 
36% no número de notificações (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

Merece destaque o fato de que até a SE 11 de 2020, a notificação 
de casos suspeitos de dengue ultrapassava o valor obtido no mesmo 
período de 2019. Entre a SE 1 e a SE 11em 2020 foram 415.360 casos, 
representando 55,2% a mais que os 267.517 registrados na mesma épo-
ca um ano antes (DATASUS, 2021). 

 Por outro lado, a partir da SE 12 de 2020, nota-se uma redução 
brusca dos casos notificados em comparação ao mesmo período de 
2019 (Gráfico 1). Entre a SE 12 e a SE 30 foram notificados 1.137.731 
casos de dengue em 2019 e 478.613 casos em 2020, uma redução de 
mais de 50% em um ano que as estatísticas apresentavam tendência de 
alta (DATASUS, 2021).

Gráfico 1 - Curva epidêmica dos casos prováveis de dengue, por se-
manas epidemiológicas de início de sintomas, Brasil, 2019 e 2020.

Fonte: Sinan Online (banco de dados atualizado em 11/1/2021). Dados sujeitos à alteração.
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 Vale ressaltar o fato de que o Ministério da Saúde recebeu a 
primeira notificação de um caso confirmado de covid-19 no Brasil em 26 
de fevereiro de 2020 (SE 9). A partir de então os números de casos noti-
ficados estiveram em ascensão, apresentando um aumento exponencial 
de mais de 10 vezes entre a SE 11 e a SE 12, período compatível com o 
início da queda na notificação nos casos de dengue (Gráfico 2) (MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE, 2020).

Gráfico 2 - Distribuição dos registros de casos de dengue e covid-19 
por semana epidemiológica de notificação. Brasil, 2020.

Fonte: Sinan Online (banco de dados atualizado em 11/1/2021). Dados sujeitos à alteração.

 Entre 26 de fevereiro e 26 de dezembro de 2020 foram confir-
mados 7.465.806 casos e 190.795 óbitos por covid-19 no Brasil. Em 
comparação ao restante do planeta, o país ficou apenas atrás dos EUA 
(331.909) no acumulado de mortes pela doença, apesar de ocupar a 
sexta colocação no último ranking populacional divulgado pela Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) no mesmo ano. O maior registro no 
número de novos casos (70.570 casos) ocorreu no dia 16 de dezembro 
e de novos óbitos (1.595 óbitos) no dia 29 de julho (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2020; WHO, 2020).
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2. Discussão

 A dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mun-
do, sendo transmitida especialmente em regiões menos desenvolvidas, 
como a América Latina e a Ásia. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
estima que metade da população mundial está sob risco de contrair essa 
arbovirose e que ocorram anualmente mais de 50 milhões de casos (PAHO 
e WHO, 2020). No Brasil, a doença se apresenta de forma endêmica, com 
epidemias explosivas ocorrendo a cada 4 ou 5 anos (WHO, 2020).

 Diferentemente do que ocorreu nos anos anteriores, em 2020 
estudos mostraram uma queda no número de notificações por casos de 
dengue em diversas regiões da Ásia e América do Sul, incluindo o Bra-
sil, a partir do momento em que a pandemia pelo covid-19 despontou. 
(JIANG, 2021; BERBERIAN, 2021; LU, 2021;). Essa situação, no entan-
to, provavelmente pode ser atribuída a subnotificação dos casos, devido 
à sobrecarga do sistema de saúde, o receito da população em buscar 
auxílio médico, a dificuldade no diagnóstico diferencial entre dengue e 
covid-19, além da possível coinfecção das mesmas (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2020; NASCIMENTO, 2021).

 Tradicionalmente os casos de dengue tendem a ser maiores no 
primeiro semestre do ano, com pico entre março e abril, em razão do 
período chuvoso e das altas temperaturas que são propícios para cria-
douros de A. aegypti. Entretanto, nesse mesmo período, a covid-19 pas-
sou a ser transmitida em território brasileiro em 2020. A coocorrência 
das patologias introduziu carga significativa de pacientes suspeitos no 
sistema de saúde, o qual enfrentou desafios em suas diferentes áreas 
de serviço, como a atenção primária, unidades de pronto-atendimento e 
hospitais, além dos sistemas de vigilância epidemiológica. No estado do 
Espírito Santo, por exemplo, um estudo mostrou que muitos dos casos 
notificados para covid-19 foram avaliados exclusivamente por critérios 
clínico-epidemiológicos em razão da limitação laboratorial para a rea-
lização de RT-PCR (VICENTE, 2021). A alta demanda por internação 
hospitalar, inclusive, levou ao esgotamento da oferta de leitos e ventila-
dores pulmonares em diversas regiões do país (MOREIRA, 2020).

 Além disso, a presença de mais uma doença infecciosa aumen-
tou os esforços necessários para investigação e notificação da vigilân-
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cia epidemiológica. Em países em desenvolvimento, como o Brasil, a 
falta de recursos compromete a disponibilidade de atendimento médico 
e exames diagnósticos, impossibilitando a captação do real cenário epi-
demiológico (HARAPAN, 2020). Ademais, pelas altas taxas de morta-
lidade e a escassez de conhecimentos científicos acerca da covid-19, 
a doença apresentava-se como principal hipótese nas mais diferentes 
apresentações clínicas, aventando-se outras possibilidades apenas se 
essa fosse descartada (NASCIMENTO, 2021).

 Merece destaque ainda o fato de que com o surgimento da infec-
ção pelo covid-19 o atendimento médico de casos não urgentes foram 
postergados, resultando em uma redução do número de consultas. So-
ma-se a isso o receio que a própria população apresentava em procu-
rar um serviço de saúde pelo medo da contaminação (NASCIMENTO, 
2021). Assim, a hipótese de subnotificação de diversas doenças, além 
da dengue, pode ser consolidada. Um estudo realizado pelo Instituto 
Oncoguia, com base em informações do DATASUS (Departamento de 
Informática do SUS), por exemplo, mostrou redução de 39,1% no nú-
mero de biópsias, principal procedimento usado para a identificação de 
tumores, quando comparado os meses de março a dezembro de 2020 e 
2019 no Brasil (ONCOGUIA, 2021).

 Além disso, as semelhanças clínicas e laboratoriais entre a den-
gue e a covid-19 dificulta a diferenciação entre as patologias. Manifesta-
ções clínicas na pele, como petéquias e erupções cutâneas, geralmente 
encontradas na dengue, foram relatadas em pacientes com infecção do 
SARS-Cov-2. Um estudo com pacientes com covid‐19 ainda relatou a 
ocorrência de distúrbios hematológicos, como leucopenia, plaquetopenia 
e diminuição no tempo de protrombina. Outro fator complicador é a possi-
bilidade de falso-positivo em testes de sorologia rápida para dengue pela 
reatividade cruzada entre os anticorpos do coronavírus e do vírus da den-
gue. Assim, muitos casos de dengue podem ter sido inadequadamente 
notificados como covid-19 (HARAPAN, 2020; LORENZ, et al, 2020).

Considerações Finais

 Diante do presente trabalho, os dados apresentados mostram 
que a dengue foi ainda mais negligenciada com os esforços direciona-
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dos à contenção da pandemia pelo covid-19 em 2020, inviabilizando as 
notificações e os diagnósticos efetivos dessa arbovirose. No entanto, 
pelas limitações inerentes a qualquer estudo ecológico com dados se-
cundários, novos trabalhos devem ampliar e aprofundar no tema a fim 
de compreender melhor os dados expostos. 
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Introdução

 A Tripanossomíase Africana Humana (TAH), também conhecida 
como “Doença do Sono”, é uma doença transmitida por moscas tsé-t-
sé (pertencentes à espécie Glossina) infectadas pelo parasito Trypano-
soma brucei (JAMESON, 2019). Por acometer principalmente a África 
subsaariana, em áreas rurais, esta zoonose é dividida em dois tipos, 
nomeados em referência à região africana na qual podem ser encontra-
dos, são elas a Tripanossomíase Africana do Leste, cujo parasito proto-
zoário extracelular é o Trypanosoma brucei rhodesiense e a Tripanos-
somíase Africana do Oeste, a qual tem como parasito o Trypanosoma 
brucei gambiense e é responsável por 98% dos casos da doença (OMS, 
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2020); suas características diferem muito entre si (CDC, 2020). Ainda 
que a proporção do vetor, de moscas tsé-tsé infectadas, seja baixa, a 
doença quando contraída pode ser fatal, principalmente se não tratada 
(CDC, 2020).

Desenvolvimento

1. Epidemiologia e Fatores de Risco 

 Enquanto o T. b. rhodesiense é endêmico das partes leste e sul 
do continente, em 13 países (Figura 1), o T. b. gambiense restringe-se às 
porções oeste e central da África, em 24 países (Figura 2). A Uganda é 
o único país no qual podem ser encontradas as duas formas da doença, 
porém em regiões distintas (OMS, 2021).

 Recentemente menos de 100 casos da variante do Leste são 
reportados por ano à Organização Mundial da Saúde (OMS), já no que 
tange à variante do Oeste, são reportados menos de 2.000 casos anual-
mente, em 2018 (Figura 3), sendo sua grande maioria concentrada na 
República Democrática do Congo. Este é o menor número reportado 
nos últimos tempos, tendo em vista que, em 1998, 40.000 casos foram 
notificados e foram estimados 300.000 subnotificados (SIMARRO et al., 
2010, 2015).

 Animais domesticados, como o gado, e silvestres são os prin-
cipais hospedeiros da infecção por T. b. rhodesiense; os últimos sendo 
responsáveis por possíveis transmissões a caçadores ou visitantes de 
parques e safaris em savanas, já a infecção por T. b. gambiense tem 
como hospedeiro principal e reservatório - talvez até em infecções la-
tentes - o ser humano e sua transmissão ocorre pincipalmente próximo a 
rios, onde a mosca vive e se reproduz (JAMESON, 2019). O risco maior 
de contrair a doença é principalmente durante o dia, por conta dos hábi-
tos diurnos da mosca (CDC, 2020). 

 O ciclo biológico do parasito ocorre da seguinte forma: em uma 
refeição malpassada - ou com grandes quantidades de sangue - uma 
mosca tsé-tsé infectada deposita o parasito na pele do hospedeiro. No 
local da inoculação pode ocorrer uma dolorosa reação inflamatória local, 
chamada de cancro. O parasito adentra a circulação linfática regional e 
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em seguida entra na corrente sanguínea, onde os tripomastigotas meta-
cíclicos se diferenciam - os quais são visíveis no esfregaço sanguíneo; 
tripomastigotas podem atravessar as paredes de vasos sanguíneos e 
linfáticos e penetrar os tecidos conjuntivos ou adentrar o líquido cefalor-
raquidiano (LCR) e o encéfalo, já a pele pode servir como reservatório 
para o parasito (CAPEWELL, 2016; CAMARA, 2021). 

 Quando o vetor ingere o parasito durante uma refeição com san-
gue, os tripomastigotas se direcionam ao trato gastrointestinal onde so-
frem diferenciação em tripomastigotas procíclicos, com características 
diferentes, e se reproduzem. Logo após, migram para as glândulas sali-
vares, onde se transformam em epimastigotas e, aproximadamente três 
semanas depois de infectar a mosca, tornam-se novamente tripomasti-
gotas metacíclicos, capazes de infectar outro hospedeiro (CAPEWELL, 
2016; CAMARA, 2021).

Figura 1 - Distribuição mundial da TAH (T. b. rhodesiense), 2020

Fonte: Extraído de: OMS (2020).
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Figura 2 - Distribuição mundial da TAH (T. b. gambiense), 2020

Fonte: Extraído de: OMS (2020).

Figura 3 - Número de casos de TAH reportados desde 2000

Fonte: Extraído de: UpToDate (2021).
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2. Fisiopatologia e patogênese

 Parte da patogênese está associada à presença de antígenos 
de superfície do parasito, sobretudo a glicoproteína de superfície va-
riante (VSG), que é caracterizada por grande potencial imunogênico e é 
expressa em cerca de 10 milhões de cópias em cada parasito (PEPIN; 
DONELSON, 2011). Nesse sentido, é curioso destacar a descrição cien-
tífica da variação antigênica que os parasitos apresentam: assim que 
o hospedeiro estrutura uma resposta humoral eficaz contra a VSG, os 
tripanossomos conseguem mudar essa glicoproteína de superfície e, 
desse modo, evadir a defesa do hospedeiro (HADJUCK, 1984; PÉREZ-
-MORGA et al., 2005).

 Perante a imunidade inata, a literatura destaca o papel tripanolí-
tico atribuído à apolipoproteína LI (APOL1), que reside no desfecho em 
morte das células do parasito após sua endocitose (DONELSON, 2003). 
Ainda assim, o T. b. rhodesiense e T. b. gambiense resistem a esse me-
canismo de defesa, através de recursos como a redução ou degradação 
da captação de APOL1, bem como da inativação da atividade tripanolíp-
tica dessa apolipoproteína (PAYS et al., 2014).

 Em estágios mais avançados, pode-se perceber a supressão ge-
neralizada da resposta imune. Isso se dá devido ao feedback negativo 
resultante da produção em grande quantidade de células B policlonais 
inespecíficas e de Imunoglobulina M (IgM) como resposta ao mecanis-
mo de variação antigênica. Essa resposta exacerbada resulta também 
na hiperplasia do baço e linfonodos. (PENETREATH et al., 2004; MIG-
CHELSEN et al., 2011)

3. Manifestações clínicas

 As manifestações clínicas da TAH são divididas em dois está-
gios: estágio 1 e estágio 2. No primeiro estágio, o parasito, após infectar 
o paciente, coloniza o sistema hemato-linfático e consegue através de 
mecanismos próprios dele, esconder-se do sistema imune específico, 
ou seja, não há sintomas de infecção sistêmica, mas sim manifestações 
pouco específicas e intermitentes (CHECCI et al., 2008; CHECCI et al., 
2015).
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 O segundo estágio é caracterizado por invasão do parasito ao 
Sistema Nervoso Central. O agente atravessa a barreira hematocefáli-
ca, causando uma série de outros sintomas e acarreta uma sobreposi-
ção dos sintomas sentidos em ambos os estágios (CHECCI et al., 2008; 
CHECCI et al., 2015).

 É necessário ressaltar que há diferenças de infecção entre T. b. 
gambiense e T. b. rhodesiense. Nesse sentido, a incubação da rhodesien-
se é em torno de três semanas, ao contrário da gambiense, cujo período é 
variável entre semanas e meses (CDC 2019; SIQUEIRA-BATISTA, 2020). 
Logo, os padrões clínicos do ponto de vista temporal mudam, fato que pode 
atrapalhar o diagnóstico efetivo e as interpretações dos sinais clínicos. Além 
disso, há diferença de gravidade da doença, a gambiense possui a caracte-
rística de causar a infecção mais benigna na primeira fase, porém com gra-
ves complicações e alta mortalidade na forma encefálica (segunda fase), se 
não tratada. A forma oriental da doença é mais agressiva e conta com fases 
pouco distinguíveis, matando rapidamente (KENNEDY, 2019).

 O primeiro estágio consiste, como já mencionado, em doença 
hematológica e linfática. É o momento em que há grande replicação do 
protozoário no sangue, o que causa pico febril. Outros sinais são: as-
tenia, cefaleia, mal-estar, perda de peso e anorexia, além de erupções 
cutâneas em dorso e abdome (tripânides). Ademais, a linfadenomegalia 
cervical pode estar presente (CDC, 2019; SIQUEIRA-BATISTA, 2020).

 Os sintomas, portanto, nessa primeira etapa são muito inespecí-
ficos, fato que os diagnósticos diferenciais, tais como malária e influenza 
podem ser cogitados. Achados laboratoriais são inespecíficos (KENNE-
DY, 2019).

 A segunda fase trata-se de meningoencefalite com envolvimen-
to do Sistema Nervoso Central. Os protozoários conseguem transpor 
a barreira existente entre o sangue e o cérebro e assim causar as al-
terações neurológicas. É possível partir da premissa de que o exame 
de líquor (punção lombar) terá alterações que ajudarão no diagnóstico. 
Os sintomas neurológicos são diversos e típicos de infecção de tecido 
cerebral e meninges, tais como: cefaleia, alterações de temperamento, 
estados de confusão e quadros psiquiátricos diversos (depressão, insô-
nia, entre outros) (CHECCI et al., 2015; CDC, 2019; KENNEDY, 2019; 
SIQUEIRA-BATISTA, 2020).
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 É na segunda fase em que ocorrem as manifestações clínicas 
que dão o nome “a doença do sono” à parasitose africana. A hipersonia 
aflora nesse contexto, os horários de sono alteram-se de forma a 
intercalar com a hipersonia e a insônia.  Na medida em que a doença 
avança, a sonolência torna-se mais proeminente, podendo acarretar 
adinamia, síndrome caquética, demência, coma em estágios variados, e 
por último, a morte (CDC 2019; SIQUEIRA-BATISTA, 2020). 

4. Diagnóstico

 O diagnóstico definitivo é feito, basicamente, através da de-
monstração do parasito através da microscopia, podendo ser oriundo 
do sangue, líquor ou de tecidos (CHAPPUIS et al., 2005). Em relação 
ao quadro em que o agente etiológico responsável é o T. B. gambiense, 
deve-se suspeitar da infecção em contexto de exposição epidemioló-
gica. Caso seja fora de área endêmica, considera-se o diagnóstico se 
houve exposição (viagem para área endêmica), na vigência de sinais ou 
sintomas que remetem ao diagnóstico (erupção cutânea, linfadenopatia, 
febre) (UPTODATE, 2011).

 A partir da suspeita deve-se realizar o teste rápido, cuja detec-
ção ocorre após 3 a 4 semanas de infecção; e pode ser utilizado o car-
tão de testes de aglutinação para tripanossomíase (CATT) (MAGNUS 
et al., 1978). Caso haja resultado positivo, procede-se com a realização 
de teste confirmatório. Desse modo, pode-se realizar o aspirado de lin-
fonodos, se houver presença de linfadenopatia, bem como análise san-
guínea través de processo de centrifugação com técnicas específicas 
(teste de Woo) ou análise do líquor. Porém, deve-se se destacar que 
apesar dessas últimas técnicas realizarem a detecção direta do para-
sito, a quantidade de parasitos presentes em uma infecção por T. b. 
gambiense pode variar entre números acima de 10.000 tripanossomas 
por mililitro – o que torna a detecção fácil - até menos de 100 tripanos-
somas/ml, o que impede a detecção, mesmo pelo método mais sensível 
na atualidade (CHAPPUIS et al., 2005).

 Em relação a TAH associada com o T. b. rhodesiense, a suspei-
ta ocorre em indivíduos com exposição epidemiológica na vigência de 
sinais ou sintomas relevantes, tais como citados acima. Para realização 
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do diagnóstico pode ser suficiente o esfregaço de sangue, o que se deve 
a uma parasitemia maior se comparado a T. b. gambiense, ou aspira-
do do cancro. (UPTODATE, 2011) Importante destacar que não existem 
testes rápidos desenvolvidos para esse agente etiológico. Nesse con-
texto, o esfregaço de sangue geralmente é o suficiente para detecção 
da TAH rhodesiense, ainda que existam relatos de casos com esfregaço 
negativo e cultura positiva. (TRUC et al., 1992; FREAN et al., 2018). Al-
ternativas englobam a realização de teste sorológico através de ELISA 
ou IFAT, bem como o uso de técnicas para aumento da concentração da 
amostra e consequente melhora da sensibilidade da microscopia (BAI-
LEY et al., 1967; RUITENBERG, BUYS, 1977).

 Por fim, cabe destacar que além de o exame do líquor permitir 
o diagnóstico através da detecção dos parasitos, ele também possibili-
ta orientar a abordagem do tratamento, contribuindo no estadiamento 
da infecção. Frequentemente são utilizadas técnicas de centrifugação a 
fim de aumentar a sensibilidade da análise, visto que os tripanossomos 
são geralmente escassos no líquido cefalorraquidiano (MIÉZAN et al., 
2000).

5. Tratamento e tratamento de reincidências

 O tratamento da doença é basicamente clínico e divido confor-
me as etapas em que a infecção se encontra, qual dos protozoários a 
está causando e algumas características do infectado. Além disso, o 
tratamento pode ser bastante tóxico ao organismo, sendo a certeza do 
diagnóstico imprescindível e o exame de líquor, essencial (SIQUEIRA-
-BATISTA, 2020). Abaixo, em tópicos, estão os esquemas de tratamento 
utilizados:

ESTÁGIO 1 RHODESIENSE: DOENÇA HEMO-LINFÁTICA – O 
fármaco de escolha é sumarina. De acordo com a OMS, o trata-
mento mais comum é feito com 4-5 mg/Kg no primeiro dia, segui-
do de 5 injeções de 20 mg/Kg (máximo 1g) semanalmente (OMS, 
2013).
ESTÁGIO 2 RHODESIENSE: MENINGOENCEFALITE – O fár-
maco de escolha é o melarsoprol. A OMS preconiza 2,2 mg/Kg/
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dia (máximo de 180 mg/dia) intravenoso por 10 dias. Seu uso 
deve ser associado a Prednisolona 1 mg/kg (máximo de 50) por 
9 dias, seguido de redução gradual realizada em 3 dias. É feita 
essa associação para que não ocorram complicações no SNC 
(OMS, 2013; SIQUEIRA-BATISTA, 2020).
TRATAMENTO DA GAMBIENSE – Pacientes sem complicações 
neurológicas podem ser tratados com pentamina, caso contrário 
usa-se esquema com eflornitina e nifurtimox (NECT). Caso haja 
recaída, combina-se a eflornitina com melarsoprol (OMS, 2013; 
SIQUEIRA-BATISTA, 2020).

Recentes avanços colocam a fexnidazol como medicação pro-
missora e aprovada para ambas as fases da doença ocidental; fato que 
poderá facilitar o tratamento (CDC, 2021). 

Considerações Finais

1. Prognóstico

 Pentamidina aliada a nifurtimox-eflornitina são altamente eficazes 
na cura de pacientes com TAH gambiense, se tratados em primeiro e se-
gundo estágio 95% dos pacientes são curados. Recaídas são possíveis, 
apesar do tratamento, por conta disso foi recomendado, no passado, 
acompanhamento por 24 meses, sendo este por meio de consultas re-
gulares a cada 6 meses, no entanto com as principais terapias a taxa de 
recaídas fica em torno de somente 2%. Não são recomendados exames 
de sangue e de líquido cefalorraquidiano, sendo utilizados somente em 
pacientes sintomáticos. Os pacientes com TAH rhodesiense, em segun-
do estágio, possuem risco de morte entre 5 e 10%, no tratamento por 
melarsoprol, mas recaídas são raras (JAMESON, 2019). 

Hoje, nos pacientes tratados com pentamidina, nifurtimox-eflor-
nitina ou eflornitina, nos casos de infecção por T. b. gambiense, e com 
suramin ou melarsoprol, na variante do leste africano, não é necessário 
acompanhamento de rotina; por isso, os pacientes devem procurar aten-
dimento se os sintomas ressurgirem (OMS, 2020).
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 São raros os casos de TAH gambiense assintomáticos ou autoli-
mitados, ou seja, resolvidos sem tratamento, o que confirma ainda mais 
o prognóstico quase sempre fatal da Tripanossomíase Africana Humana 
quando não tratada, ou não adequadamente tratada (JAMONNEAU et 
al., 2012).

2. Considerações sobre a doença e novas perspectivas

 A OMS definiu o ano de 2020 para poder retirar o status de pro-
blema de saúde pública da Tripanossomíase Africana do Oeste e 2030 
como o ano final de eliminação da doença, quando há a interrupção de 
sua transmissão em todos os países endêmicos. Togo foi o primeiro 
país da África a eliminar a TAH do Oeste, exatamente no ano de 2020, 
seu sucesso é devido à estratégias, como a busca ativa e passiva de 
casos da doença, tratamento destes casos e controle do vetor; destaca-
-se, ainda, a importante participação da iniciativa privada e de organiza-
ções não governamentais no auxílio ao governo local (JAMESON, 2019; 
CDC, 2020).

Atingir o mesmo objetivo com a variante do leste é mais difícil, 
devido ao maior número de hospedeiros possíveis, por isso não é, pelo 
menos ainda, considerada possível sua eliminação; hoje está em prática 
somente o controle do vetor, sendo insuficiente quanto ao manejo dos 
animais infectados (CDC; OMS, 2020).

3. Prevenção e controle

 A prevenção restringe-se basicamente a minimizar o contato 
com moscas tsé-tsé, posto que não existe vacina - seu desenvolvimento 
é difícil por conta da capacidade do parasito de performar mudança an-
tigênica - ou medicamento profilático para a doença em questão, além 
disso, as evidências quanto a uma possível imunidade natural após a 
infecção são limitadas (KHONDE et al., 1995). Algumas práticas podem 
ser adotadas com esse fim, são elas: usar camisetas de mangas longas, 
calças feitas de tecidos de média a grande espessura em cores que se 
camuflam no ambiente, em cores neutras, pois o vetor é atraído por co-
res brilhantes ou muito escuras, como azul e preto, respectivamente. 
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Recomenda-se, também, verificar os veículos antes de embar-
car, o que é necessário porque as moscas são atraídas pelo movimento 
e poeira levantada pelos veículos, deve-se ainda evitar mexer em ar-
bustos, tendo em vista que as moscas tsé-tsé tendem a estar menos 
ativas nos períodos mais quentes do dia, mas irão picar se perturbadas. 
Repelentes de insetos não foram provados ser efetivos contra moscas 
tsé-tsé, no entanto protegerão de outros insetos indesejáveis (CDC, 
2020); existem repelentes em desenvolvimento, principalmente para uso 
veterinário (SAINI et al., 2017).
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