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A dengue é uma doença que merece a atenção redobrada de toda a sociedade brasileira.
Devido à epidemia de 2008, que causou sérios danos e óbitos à população de vários estados,
em especial ao Rio de Janeiro, foram reunidos médicos especialistas para avaliar as informações
técnicas da doença, na forma do Painel de Atualização sobre Dengue.
Realizado de 27 a 28 de junho, na capital fluminense, o evento foi uma iniciativa da Sociedade de
Infectologia do Estado do Rio de Janeiro (SIERJ) e contou com o apoio institucional de Tylenol®.
A seguir, textos na íntegra apresentados pelos participantes deste evento, que foram desenvolvidos
com o único compromisso de reunir os conteúdos mais atualizados sobre a dengue.
Com este importante documento científico, estamos conscientes de cumprir nosso papel de divulgar
e esclarecer com informações de caráter ético à classe médica brasileira.
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CARACTERÍSTICAS GERAIS DO VÍRUS
⇨

DENGUE CLÁSSICA:

• É um arbovírus.
• Transmitido por mosquitos Aedes aegypti
e Abbopictus.
• Pertencente à família Flaviviridae / gênero
Flavivírus.
• Composto de RNA de filamento único.
• Possui 4 sorotipos (Den – 1, 2, 3 e 4).

É um quadro com ênfase à febre, cefaléia, dor retrocular,
mialgia, artralgia, náuseas, vômitos, exantema seguido
evolutivamente por pruridos e outras alterações.

Cada sorotipo proporciona imunidade permanente específica
e imunidade cruzada em curto prazo, desaparecendo em
média até 6 meses.
O vírus da Dengue possui uma estrutura antigênica
com capsídeo protéico de simetria icosaédrica, tem também
um envelope lipídico associado às proteínas de membrana
e espículas de glicoproteínas.
O Genoma Viral codifica três proteínas estruturais:
proteína do capsídeo (C), proteínas de envelope (E), pré M ,
precursora da proteína de membrana (M). O Genoma tem
também sete proteínas não estruturais de função indefinida.
Todos os sorotipos podem causar danos graves e fatais. É
inativado por solventes eipídeos, éter, clorofórmio, uréia aldeídas,
lípases e aquecimento à 56º C durante 30 minutos.
PATOGENIA:
1) O vírus é transmitido para o homem pela saliva do mosquito.
2) O vírus se multiplica em órgãos alvos, infectando as
células brancas do sangue (mononucleares) e também
os tecidos linfáticos, e após se libera e circula no sangue.
Um outro mosquito, após picar o doente, ingere o sangue
com o vírus que se multiplica no intestino médio, e outros
órgãos do sistema digestório, infectando as glândulas
salivares e ali também se multiplicando.
Manifestações Clínicas:
As manifestações clínicas podem ser agrupadas em:
1) Febre geral não diferenciada (sem outros sinais).
2) Febre clássica da Dengue (ou Dengue clássica)
a. Sem manifestações hemorrágicas.
b. Com manifestações hemorrágicas.
3) Febre hemorrágica da Dengue. (FHD)
4) Síndrome do choque da Dengue. (SCD)

FEBRE HEMORRÁGICA DA DENGUE:
Tem uma característica toda própria, aparece na evolução
do quadro da Dengue clássica, quando há queda da
febre geralmente após 3 a 4 dias de doença. Caracteriza-se
por hemorragias na pele, petéquias, púrpuras, equimoses,
sangramento gengival, nasal e às vezes do tubo digestivo,
com aparecimento de hematêmese, melena, hematúria
e metrorragia em mulheres. Há também o surgimento de
derrames intracavitários e micro hemorragias em órgãos
internos como o miocárdio (coração), S.N.C., fígado, baço,
etc. Em crianças com menos de 10 anos, chama a atenção
a linfo adenomegalia hepatomegalia e esplenomegalia e
em recém-nascidos e crianças mais novas destaca-se a
irritabilidade, febre persistente e exantemas.
Existem fatores de riscos para desenvolvimento da Dengue
hemorrágica a saber:
1) Cepas e características do vírus.
2) Anticorpos antidengue pré existentes.
a. Infecções anteriores (pregressa).
b. Anticorpos maternos em bebês recém nascidos.
3) Genética dos hospedeiros (populações expostas e
variações populacionais e raciais).
4) Faixa etária do paciente.
5) Risco maior em infecções seqüenciais.
6) Transmissão hiperendêmica, risco maior em locais com
dois ou mais sorotipos circulantes.
7) Alguns sorotipos do vírus:
o risco de FHD é maior para DEN – 2 DEN – 3 DEN – 4
DEN – 1. A Dengue hemorrágica pode ser acompanhada
de hepato-esplenomegalia, dor no hipocôndrio direito e
esquerdo, dor abdominal difusa, desconforto epigástrico,
hemoconcentração (hematócrito elevado) acima de 20%
dos valores basais e plaquetopenia. Encontramos também
hipoalbuminemia e hiponatremia. Uma evolução freqüente
desses casos é a evolução para Síndrome do Choque da
Dengue, entidade clínica bem mais séria e grave, que precisa
ser atendida exemplarmente sob risco do paciente ir a óbito.
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Fatores que sugerem a necessidade de Hospitalização:
1) Sangramento
2) Hipotensão ou pulso filiforme
3) Pulso fraco e rápido
4) Dificuldade para hidratação oral (desidratação)
5) Diminuição de volume urinário.
6) Extremidades frias ou cianóticas.
7) Dores abdominais agudas.
8) Letargia.
9) Cansaço.
10) Hepatomegalia
11) Derrames cavitórios.

ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE CASO SUSPEITO DE FHD

SINAL DE ALERTA
OU
CHOQUE

NÃO

Prova de laço + e/ou sangramento

NÃO

Prova do laço negativo e
Ausência de sangramento
Controle Ambulatorial.

Iniciar (ou aumentar)
hidratação venosa
INTERNAÇÃO

SIM

Prova do laço + e/ou Presença
de sangramento + sinais de
alerta ou hemoconcentração
Hematócrito. Crianças >38%
mulheres >40% homens >45%
plaquetopenia <100.000mm

NÃO

SIM

Observação ambulatorial
em Pronto
Socorro por 3 horas

SINAL DE ALERTA
OU
CHOQUE
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SIM

Monitorar
Evolução dos
sinais de alerta

GLOSSÁRIO
Antigênica: Um antígeno é toda partícula ou molécula capaz de
iniciar uma resposta imune, a qual começa pelo reconhecimento
pelos linfócitos e termina com a produção de um anticorpo específico. Essa característica é o que se denomina antigenicidade ou
propriedade antigênica. Podem ser classificados em:
• antígeno completo ou imunógeno: antígeno capaz de suscitar
uma resposta imune.
• antígeno incompleto: incapaz de suscitar uma resposta imune.
Arbovírus: A palavra “arbovírus” vem da língua inglesa “arthropod-borne virus”, que significa vírus carregado por um artrópodo.
Um arbovírus é um vírus que é essencialmente transmitido por
artrópodes, como os mosquitos. O termo arbovírus não é incluído
na classificação taxonômica de vírus, isto é, vírus de diferentes
famílias e mesmo ordens poderão ser arbovírus. São, algumas
vezes, patogênicos para os humanos (mais de 50 identificados).
Ficam armazenados no corpo de artrópodes e por vezes proliferam,
sem efetuar dano ao animal. Foram identificados até a data cerca
de 200 arbovírus. Exemplos de doenças causadas por arbovírus são
as encefalites virais, o cancro mole, a dengue, a febre amarela, o
mayaro e o Oropuche.
Capsídeo protéico: Essencialmente, o vírus é um ácido nucléico
cercado por proteínas que o protegem (o capsídeo). O conjunto
capsídeo + ác. nucléico = nucleocapsídeo. O vírus da dengue possui capsídeo de simetria icosaédrica.
Espículas: Outras estruturas compõem o vírus, como as espículas
- estruturas glicoproteicas que ajudam na fixação do vírus à célula
hospedeira - e o tegumento - proteínas da matriz, que se situam
no espaço encontrado entre o capsídeo e o envelope, e ajudam a
manter a estrutura viral.
Esplenomegalia: Expressivo aumento na dimensão do baço.
É freqüente achado de exame clínico nas fases iniciais do período febril da doença.
Exantemas: Manchas usualmente de cor avermelhada na pele com
diferentes tipos de lesões. O exantema maculo-papular difuso pode
acompanhar o quadro clínico clássico da dengue; quando há transformação hemorrágica (petéquias, equimoses) deve-se aventar
a possibilidade de Febre Hemorrágica da Dengue.
Família flaviviridae: Família de vírus cujos vetores são essencialmente artrópodes. A família é composta pelos seguintes gêneros:
• Gênero flavivirus (espécie-tipo: vírus da febre amarela; também
o vírus do Nilo ocidental e a dengue. Contém 67 espécies de vírus
identificadas (humanas e animais).
• Gênero hepacivirus (espécie-tipo: vírus da hepatite C, membro
único)
• Gênero pestivirus (espécie-tipo: vírus da diarréia viral bovina);
também a peste suína. Contém vírus que infectam mamíferos não
humanos.
Possuem um genoma de RNA de polaridade positiva, linear e cadeia simples, com 9,6 a 12,3 quilobases de comprimento. As partículas virais são envelopadas e esféricas, com cerca de 40 a 60
nanômetros de diâmetro.
Glicoproteínas: material que compõe as espículas do vírus da dengue.
Hematêmese: Saída pela boca de sangue com origem no sistema gastrointestinal, habitualmente do esôfago ou do estômago.
É também referido como “vômito de sangue”.Pode ser causado
por rotura de varizes esofágicas, ou ulceração com hemorragia
do estômago.
Hematúria: Perda de sangue pela urina. Tem como definição mais
exata a presença de cinco ou mais eritrócitos (hemácias) por
campo na análise microscópica do sedimento urinário, e deve ser
confirmada em pelo menos duas amostras de urina. É um sinal de
várias doenças dos rins e do trato urinário, podendo ser desde
benigna até letal. É um dos achados mais freqüentes em análise
urinária de crianças. Ocasionalmente “hemoglobinúria” é usada
como um sinônimo, embora este termo se refira mais precisamente
a hemoglobina na urina.

Hepatomegalia: Aumento no volume hepático, é comumente observado
no início do período febril da dengue, associando-se a elevações nos
níveis das provas de função hepática (ALT/AST).
Hipoalbuminemia: Diminuição das dosagens sanguíneas de albumina.
Achado freqüente em pacientes com formas mais graves da dengue.
Observada principalmente em pacientes com “fuga capilar.”
Hiponatremia: Alteração laboratorial indicativa de alteração severa
do estado de hidratação do paciente com dengue. Requer
hidratação adequada para sua correção.
Linfoadenomegalia: Manifestação clínica comumente encontrada
em casos de dengue, principalmente aumento de linfonodos da
região cervical anterior, posterior e retroauriculares.
Melena: Fezes líquidas ou pastosas de cor escura e cheiro fétido,
indicativa de hemorragia digestiva alta. A cor escura se deve às
modificações bioquímicas sofridas pelo sangue na luz intestinal
colonizada por bactérias.
Metrorragia: Sangramento genital. Uma das manifestações hemorrágicas da dengue.
Petéquias: Pequeno ponto vermelho no corpo (na pele ou mucosas), causado por uma pequena hemorragia de vasos sanguíneos.
A petéquia pode ser sinal de trombocitopenia. Também pode ocorrer
quando a função das plaquetas estiver inibida (por efeito colateral
de medicações ou em certas infecções) ou quando uma pressão
excessiva é aplicada à pele (por exemplo, prova do laço + /ou espasmos de tosse convulsiva).
Proteínas de envelope (E): O genoma (RNA) do vírus da dengue
codifica três proteínas estruturais: proteína do capsídeo (proteína
C) e proteínas do envelope: pré-M, proteína de membrana (M) e
proteína E (de envelope).
Púrpuras: Aparecimento de descolorações vermelhas ou roxas na
pele, causada por sangramentos subcutâneos. Pequenos pontos
são chamados de petéquias, enquanto os maiores são chamados
de equimoses. Púrpura é sintoma comum e inespecífico, entretanto
o mecanismo que a origina envolve geralmente um destes abaixo:
• Púrpura trombocitopênica primária
• Púrpura trombocitopênica secundária
• Lesões microvasculares, como observadas nas púrpuras senis (de
idosos), quando os vasos sanguíneos são lesados mais facilmente.
• Vasculite, como no caso da púrpura de Henoch-Schönlein
• Coagulação intravascular disseminada (DIC)
RNA: ácido ribonucléico. Constitui o material genético de muitos
tipos diferentes de vírus, inclusive o da dengue.
Simetria icosaédrica: O capsídeo tem como unidades estruturais
os capsômeros, que são aglomerados de polipeptídeos. Pela
economia genética que os vírus têm (pouco material genético),
poucas proteínas realmente entrarão no arranjo dessa estrutura
de revestimento. Do ponto de vista de simetria, temos que os vírus
podem se apresentar como helicoidais, cúbicos ou complexos.
Os vírus com capsídeo cúbico (como os adenovírus) são em sua
maioria icosaédricos (20 lados)- cada lado um triângulo equilátero.
Podem ou não estar associados a um invólucro lipídico. A formação
do capsídeo nestes vírus é, de certa forma, independente da formação do material genético, tanto é que podem ser encontradas
cápsulas vazias - sem DNA ou RNA.
As partículas virais do tipo helicoidal tem esse aspecto porque os
capsômeros estão intrinsicamente ligados ao material genético,
seguindo o seu formato - uma hélice.
Transmissão hiperendêmica: Caracteriza-se por maior circulação
do vírus (maior número de pessoas infectadas em uma determinada comunidade na qual há também “enorme disponibilidade do
mosquito transmissor); há, por conseguinte, maior probabilidade de
infecções seqüenciais e maior probabilidade de se encontrarem
cepas mais virulentas. Destarte, aumenta o risco do advento mais
freqüente de Febre Hemorrágica da Dengue.
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DENGUE – ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS
Dengue é a mais importante doença viral transmitida por
artrópode de relevância em Saúde Pública. A magnitude
do problema pode ser ressaltada quando se comparam
os números relatados na década de 50 com dados mais
atuais: enquanto àquela época se relatavam casos de
dengue em somente nove países, atualmente a distribuição geográfica inclui mais de 100 países em todo o
mundo. Muitos desses países não relataram dengue por mais
de 20 anos, sendo que em muitos não se reconhecia história
prévia da doença. A Organização Mundial da Saúde (OMS)
estima que mais de 2.5 bilhões de pessoas se encontram
sob risco de infecção pelo vírus da dengue. A maior parte
irá apresentar infecções assintomáticas.
A Dengue Clássica (DC) assim como a Febre Hemorrágica
da dengue (FHD) e a Síndrome do Choque da Dengue
(SCD) são causadas por quaisquer dos sorotipos, sendo
transmitidas do indivíduo virêmico a outras pessoas
suscetíveis, principalmente por intermédio de picada dos
mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus.

ser capaz de colocar seus ovos em até 72 horas, variando
de acordo com a espécie. Assim que esses ovos eclodirem,
darão origens a larvas e depois às pupas, que podem ser
machos ou fêmeas. Os machos ficam, em geral, se alimentando de açúcar ou seiva e as fêmeas, como já foi dito,
vai precisar desenvolver sua capacidade de alimentar-se de
sangue, para colocar seus ovos. A copulação ocorre antes
desse período de amadurecimento, para que elas possam
encher a espermateca, para, então, desenvolver comportamento antropofílico. Foi desvendado para o Aedes
aegypti que essa característica antropofílica é mediada
através de 131 genes que geram proteínas que irão tornar
possível a atração dos mosquitos pelos seres humanos, o
que os habilitarão a nos localizar.

O vetor foi descrito cientificamente pela primeira vez em
1762, quando foi denominado Culex aegypti. O Aedes aegypti
é originário do Egito (daí sua denominação), tendo porém se
espalhado pelo mundo pelo oeste da África para a Ásia; os
mosquitos chegaram ao Novo Mundo entre os séculos XV
e XVI, advindo da costa leste da África. Isso porque nesse
período houve intenso tráfico negreiro, o que permitiu aos
mosquitos se beneficiarem dos navios para chegar a outros
lugares. Alternativamente, ele também colonizou Portugal e
Espanha antes de chegar às Américas.

Ao início do século 20, o Aedes aegypti foi responsável
pela transmissão da febre amarela urbana, o que impulsionou a criação de medidas para sua erradicação, que
resultaram na eliminação do mosquito em 1955. No entanto,
a erradicação não cobriu a totalidade do continente americano e o vetor permaneceu em áreas como Venezuela, sul
dos Estados Unidos, Guianas e Suriname, além de toda a
extensão insular que engloba Caribe e Cuba. A hipótese mais
provável é de que tenha acontecido a chamada dispersão
passiva dos vetores, através de deslocamentos humanos
marítimos ou terrestres. Há registro da ocorrência da
dengue em Curitiba já no final do século 19 e em Niterói no
início do século 20. No Brasil, o relaxamento das medidas de controle após a erradicação do vetor permitiu sua
reintrodução no país ao final da década de 1960. Hoje o
mosquito é encontrado em todos Estados brasileiros.

A DENGUE NA ATUALIDADE

CURIOSIDADES SOBRE O MOSQUITO

Hoje em dia essa locomoção se dá através dos aeroportos,
em escala continental e, em escala local, através de
caminhões, carros, ônibus, metrô e elevadores, dentre
outros. Além desse mecanismo de locomoção artificial que
o mosquito faz, ele ainda tem capacidade de vôo bastante
expressiva, podendo atingir, em 24 horas, distâncias de até
8 quilômetros.

O Aedes aegypti é atraído por altos índices de temperatura
e umidade. Por isso, climas de locais como o Rio de
Janeiro e várias regiões do Brasil são favoráveis à sua
proliferação, uma vez que a infestação pelo mosquito é
sempre mais intensa no verão. Para evitar esta situação
é preciso desenvolver medidas permanentes para o
controle do mosquito, durante todo o ano, a partir de
ações preventivas que objetivem a eliminação de focos do
vetor.

Na maioria dos mosquitos, só a fêmea se alimenta de
sangue e pode colocar de 30 a 50 ovos para expandir sua
presença. Para que isso ocorra, algumas espécies precisam
estar próximas ao homem. São as chamadas espécies
anautógenas, nas quais a fêmea necessita de sangue para
colocar seus ovos. Se ela encontra um ambiente propício, vai
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O Aedes aegypti tem rejeição à claridade e é atraído pelo
calor e também por roupas de tecidos escuros, sendo capaz de picar uma pessoa, mesmo que ela esteja protegida
por roupas. Por isso o mais importante é eliminar os criadouros do mosquito para que ele não circule.

Como se dá a convivência entre Aedes aegypti e Culex?
Não há disputa significativa porque os dois mosquitos
alimentam-se de sangue e açúcar, disponíveis em abundância no ambiente urbano. Além disso, enquanto o Aedes
aegypti é um inseto diurno que se reproduz em água limpa,
mosquitos do gênero Culex preferem criadouros com alta
concentração de matéria orgânica em decomposição e
têm atividade estritamente noturna.
O Aedes aegypti é o principal vetor da dengue. No entanto,
em algumas áreas, sobretudo no sudeste da Ásia, o Aedes
albopictus atua como vetor secundário. Acredita-se que
esse mosquito tenha sido introduzido no Brasil na década
de 1980, mas como a sua infecção natural pelo vírus da
dengue ainda não foi comprovada no país, as medidas
de controle da doença não têm o Aedes albopictus como
foco. Além disso, não há coincidência entre a prevalência
de Aedes albopictus e a ocorrência de dengue. Como as
duas espécies são encontradas em ambientes urbanos,
pode haver competição na fase imatura (larvas e pupas),
dependendo da quantidade de água disponível.
O Aedes aegypti não desenvolveu novos hábitos. É um mosquito doméstico, vive dentro de casa e perto do homem.
Tem hábitos diurnos e alimenta-se de sangue humano,
sobretudo ao amanhecer e ao entardecer. A reprodução
acontece em água limpa e parada, a partir da postura de
ovos pelas fêmeas. Os ovos são colocados em água limpa
e parada e distribuídos por diversos criadouros – estratégia
que garante a dispersão da espécie. Se a fêmea estiver
infectada pelo vírus da dengue quando realizar a postura
de ovos, há a possibilidade de as larvas já nascerem com
o vírus – a chamada transmissão vertical.
A PROTEÇÃO DA DENGUE
Os maiores índices de infestação são registrados em bairros com alta densidade populacional e baixa cobertura
vegetal, onde o mosquito encontra alvos para alimentação mais
facilmente. Outro fator importante é a falta de infra-estrutura
de algumas localidades. Sem fornecimento regular de
água, os moradores precisam armazenar o suprimento
em grandes recipientes que na maioria das vezes não
recebem os cuidados necessários e acabam tornando-se
focos do mosquito porque não são vedados completamente. Portanto, os esforços para o controle da proliferação
do mosquito certamente estão relacionados às medidas do
governo, mas sobretudo ao comprometimento da população.
Especula-se que a intensa circulação de diferentes tipos
virais que infectam pessoas continuamente possa gerar
imunidade na população adulta, em pessoas que já tenham

sido contaminadas alguma vez. Dessa forma, crianças e
jovens que nunca entraram em contato com o vírus
circulante podem, sim, ser mais suscetíveis ao desenvolvimento da doença. Essa dinâmica foi registrada na Ásia nas
décadas de 1970 e 1980 e é possível que a experiência se
repita nas Américas.
Como podemos fazer para evitar a procriação dos
mosquitos, procedimento mais efetivo em termos de
cuidados preventivos contra a dengue?
Além da busca ativa de criadouros do mosquito em locais
onde se possa acumular água limpa , hoje em dia o que
se faz, embora ainda não no Brasil, é criar armadilhas
com as mesmas substâncias presentes que os mosquitos
são capazes de identificar no homem. Desse modo eles
seriam atraídos para tais armadilhas, ao invés de localizar
o homem. As novas pesquisas são essenciais porque as
grandes ferramentas de controle, que foram os inseticidas
utilizados desde a década de 40, não funcionam mais, já
que os mosquitos criaram resistência. O que se busca são
ferramentas para o desenvolvimento de novas fórmulas
combinando vários inseticidas. Não há um meio de prevenção efetiva.
Existem novas tentativas, principalmente com a descoberta do genoma desses insetos. São feitas análises
moleculares para silenciar determinados genes e, eventualmente, se for possível, pretende-se liberar mosquitos
transgênicos, sem os genes localizadores, o que ainda é
uma questão muito difícil, levando-se em conta que não
sabemos qual a resistência desses novos mosquitos ao
ambiente, entre outros problemas.
Há também inseticidas químicos alternativos para o combate.
Um deles impede o desenvolvimento do mosquito, então
ele não se torna maduro para consumir sangue. Outros
podem bloquear a formação da quitina, que é a camada
de revestimento externa desse inseto. Além desses,
há inseticidas vegetais, que inibem a reprodução dos
mosquitos. É possível também fazer um controle biológico
através de outros organismos que possam predar ou
parasitar o inseto, matando-o. Não há vírus capaz de fazer
isso, mas existem duas bactérias altamente estudadas
que produzem toxinas capazes de destruir as larvas do
mosquito.
É sabido por todos que quando o meio-ambiente está em
equilíbrio, com a biodiversidade mantida, todos os seres alí
no local convivem em harmonia, alimentando-se uns dos
outros e, com isso, controlando-se mutuamente. Tem algo
a ver com a Teoria de Gaia, na qual todo o planeta é um ser
vivo que se auto-equilibra. Mas existe uma espécime, no
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caso a humana, capaz de mexer profundamente com este
equilíbrio. A voracidade do ser humando já tornou-se uma
das forças destruidoras da natureza.
Isso faz com que, ao eliminar amplas áreas florestais, como
está ocorrendo cada vez mais rápido na Amazônia, ocorra
a proliferação de determinados organismos (em grande
parte perigosos), devido à morte de seus predadores naturais.
Desde as primeiras incursões na Amazônia, a malária
sempre aterrorizou as populações humanas. Acontece
que, sem os pássaros ou aranhas que se alimentavam
dos mosquitos, suas populações crescem em demasia. O
aumento, a cada ano que passa, da epidemia de dengue
no Brasil com toda certeza deve-se a este desequilíbrio. E
sabemos que as epidemias não pararão por aí. Basta ver
o exemplo da África, onde os desmatamentos também são
imensos e vírus como o Ebola e o Marburg proliferam-se
sem controle.
A febre hemorrágica da dengue foi inicialmente reconhecida na
década de 1950 em diversos países asiáticos e na América
do Sul, logo tornando-se expressiva causa de mortalidade
infantil nessas localidades.
A média do número de casos de Dengue Clássica e de Febre
Hemorrágica da dengue relatados à OMS por ano tem
crescido, indo de uma média de 908 casos entre 1950-1959
para uma média de 514.139 entre 1990 e 1999.
Atualmente o número real estimado é de 50 milhões de casos
de dengue clássico por ano causando 24.000 óbitos. De
um número estimado de 500.000 casos anuais de FHD/SCD
que requerem internação, a OMS estima um risco aproximado
de 5% de letalidade.
Metade da população mundial vive em países endêmicos
para dengue. Em 18 de Maio 2002, a Assembléia Geral da
OMS confirmou a dengue como matéria prioritária de Saúde
Pública internacional, apresentando resolução na qual se ressalta a importância de estímulo ao controle e pesquisa sobre
a doença.
Em países asiáticos, a dengue é caracteristicamente
reconhecida como doença de crianças, sendo importante
causa de hospitalização pediátrica. Há, todavia, evidência
crescente de FHD entre pacientes de grupos etários mais
avançados. Desde o início da década de 1980 uma série
de estudos, tanto na América Latina quanto no sudeste
asiático, têm relatado maior associação entre FHD e
idades mais avançadas. Observações semelhantes foram
evidenciadas na Nicarágua e Brasil.
Há mais de 200 anos se relatam doenças que se
assemelham à dengue nas Américas. Até a década de 60
quase todos os surtos de dengue têm se verificado
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a intervalos de uma ou mais décadas; mais recentemente
tem se evidenciado redução desses intervalos
A primeira epidemia de dengue clássico nas Américas
documentada laboratorialmente mostrou-se correlacionada ao sorotipo 3, tendo sido verificada em Cuenca
del Caribe e Venezuela, entre 1963-1964. Antes disso, havia
se isolado o DENV2 em Trinidad, em 1953-1954, em uma
situação não epidêmica. Entre 1968-1969 outra epidemia
afetou várias ilhas do Caribe; durante seu transcurso se
isolaram vírus dos sorotipos 2 e 3.
Durante a década de 80, a magnitude do problema da dengue
nas Américas aumentou consideravelmente, caracterizando-se por expressiva propagação geográfica da atividade
infecciosa na região.
Em 1982 observou-se no norte do Brasil epidemia causada
pelos sorotipos 1 e 4. Em 1986 observou-se relevante
epidemia causada pelo sorotipo 1 no Rio de Janeiro, que
posteriormente se propagou a outros estados brasileiros.
Após a introdução do DENV2 em 1990 no Rio de Janeiro
foi observado ao final dessa década um surto de febre
hemorrágica da dengue, com 274 casos e 8 óbitos.
No Brasil, a Secretária de Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde (SVS-MS) registrou em 2008
até o mês de Abril um total de 230.829 casos suspeitos
de dengue; houve também relato de 1.069 casos confirmados de Febre Hemorrágica da Dengue com 77 óbitos,
resultando em taxa de letalidade por FHD de 7,2%, acima
portanto da média relatada pela OMS a nível mundial.
Foram também notificados 3.298 casos de dengue com
complicação, com 53 óbitos; Neste período, foram notificados 27.966 casos de dengue a menos que no mesmo
período de 2007, com redução de 10,8%; Houve aumento
de casos nas regiões Norte (49,34%), Nordeste (30,54%) e
Sudeste (19,82%) e redução nas regiões Sul (72,6%) e CentroOeste (71,72 %).
O monitoramento da circulação viral demonstra que o
sorotipo DENV 3 continua predominando no país, representando 66% das amostras isoladas. Entretanto, observa-se
também percentual crescente de isolamentos do sorotipo
DENV 2 (31%), sendo esse o sorotipo predominante nos Estados do Ceará (89%), Rio de Janeiro (69%) e São Paulo (60%). O
sorotipo DENV 1 foi isolado em, somente, 2% das amostras.
Em abril de 2008 houve relato de isolamento de 3 casos
de vírus do sorotipo 4 em amostras coletadas em 2006 no
município de Manaus, Amazonas. O Ministério da Saúde
não reconheceu tal fato, através de nota técnica divulgada
em março de 2008.
O Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD)

caracteriza as áreas do país de acordo com a taxa de
incidência: áreas de baixa incidência: regiões, estados ou
municípios com taxa de incidência menor que 100 casos
por 100.000 habitantes; Áreas de média incidência: regiões,
estados ou municípios com taxa de incidência entre 100
e 300 casos por 100.000 habitantes; Áreas de alta incidência: regiões, estados ou municípios com taxa de incidência
maior que 300 casos por 100.000 habitantes.
A análise das taxas de incidências por região demonstra
média incidência nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e
Centro-Oeste, ao passo que na Região Sul se caracteriza
baixa incidência.
O Estado do Rio de Janeiro notificou em 2008, até abril,
85.511 casos suspeitos de dengue, o que corresponde a 37%
dos casos notificados no Brasil. Foram confirmados 686 casos de FHD, com 44 óbitos (6,4%). Foram registrados 3.141
casos de dengue com complicação, com 43 óbitos. Existem
ainda 91 óbitos sob investigação. O maior número de óbitos
(38) ocorreu em crianças em idade na faixa de 0 a 15 anos.
Foram internados 5.331 casos no Estado do Rio de Janeiro,
sendo que 49% das internações ocorreram na faixa etária
de menores de 15 anos.
INCIDÊNCIA DE DENGUE POR MUNICÍPIO
DE RESIDÊNCIA, BRASIL, 2008

Vermelha: Alta incidência

Caracterizamos, por conseguinte, epidemia que acomete
em grande escala crianças, denotando situação na qual a
circulação do DENV 2 se depara com grande contingente
de população adulta previamente exposta paralelamente
a grande número de crianças não previamente expostas ao vírus. Ao contrário do evidenciado no continente
asiático, a epidemia de dengue no Brasil, não somente no
Rio de Janeiro, mas também em outras localidades
é uma epidemia na qual as crianças têm alto índice
de acometimento, devendo ser prioritárias tanto no que
se refere à prevenção, como também nas apresentações
clínicas peculiares à essa faixa etária.

GLOSSÁRIO
Anautógenas: Espécies de mosquitos que necessitam alimentar-se de sangue para que ocorra maturação dos ovos.
Antropofílica: Que tem afinidade pelo ser humano. No caso
dos artrópodes, são atraídos provavelmente pelo odor emitido pelo ser humano.
Artrópode: Os artrópodes (do grego arthros: articulado e podos:
pés, patas, apêndices) são animais invertebrados caracterizados por possuírem membros rígidos e articulados; o Aedes
aegypti é um artrópode.
FHD: Abreviação de Febre Hemorrágica da Dengue
Mosquitos Transgênicos: Modificados geneticamente, de modo
a alterar características biológicas. No caso em questão, mosquitos desenvolvidos laboratorialmente competiriam com os
naturalmente existentes pelo habitat, isto é, os mosquitos
transgênicos ocupariam o habitat do mosquito responsável
pela transmissão da dengue.
Pupas: Fase de desenvolvimento larvária do mosquito. Sob
condições ideais, o Aedes albopictus permanece em estado de pupa e como em outras espécies, os machos de
Aedes albopictus aparecem antes das fêmeas. Livingstone
y Krishnamoorthy demostraram que o período de desenvolvimento persiste em fase de pupa por períodos entre 32-36
horas para os machos, ao passo que as fêmeas atingem a
fase adulta em 49-52 horas.
SCD: Abreviação de Síndrome do Choque da Dengue
Transmissão Vertical: Transmissão da mãe para a prole.

Amarela: Média incidência
Verde: Baixa incidência
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LABORATÓRIO
Introdução:
Diante de um caso suspeito de dengue o médico deverá,
sempre que possível, utilizar uma avaliação complementar
para melhor estadiamento do paciente. Esta ação complementar deverá sempre ser precedida por uma completa
revisão clínico-epidemiológica do caso. Sempre deve
lembrar que nos casos em que a epidemiologia não for
indicativa de dengue, ou seja, em momentos de silêncio
epidemiológico, deverão ser discutidas outras possibilidades etiológicas do caso, como malária, leptospirose,
febre tifóide, meningococcemia e outras doenças virais.
Outro aspecto importante é que diante de uma epidemia
com grande número de atendimentos os exames complementares poderão ser realizados antes mesmo do atendimento
médico. É importante lembrar que em algumas regiões do
Brasil há ausência ou carência importante de médicos
disponíveis para atuar durante surtos epidêmicos da doença.
A avaliação laboratorial deve ser abordada em quatro
situações, descritas a seguir:
1. período interepidêmico
2. período epidêmico.
3. caso sem manifestações hemorrágicas espontâneas ou
induzidas.
4. caso com manifestações hemorrágicas espontâneas ou
induzidas.
No período interepidêmico não há ocorrência de casos
ou ocorrem em números muito reduzidos, sendo algumas
vezes casos importados. Nesse momento não é comum a
ocorrência de casos graves ou da febre hemorrágica do
dengue. Devido à baixa demanda, a equipe de saúde em
geral dispõe de tempo adequado para avaliar os casos.
Nesse momento, há uma preocupação no sentido da confirmação dos casos e da detecção da possível introdução
de um novo sorotipo na comunidade. Assim, sempre que
um caso suspeito for atendido, além dos aspectos a serem
observados nos itens 3 e 4, a coleta de sangue total deverá
ser obrigatoriamente realizada, com o objetivo de realizar o
isolamento viral. Essa coleta deverá ser realizada até o quinto
dia de doença, em especial até o terceiro, momento em que se
acredita ter o paciente uma viremia mais significativa.
É importante que seja coletada uma amostra de soro para
realização da pesquisa de anticorpos antivírus da dengue.
Pode-se coletar uma amostra no momento do primeiro
atendimento e uma segunda após o décimo dia de doença,
para que se observe uma viragem sorológica ou um aumento significativo dos títulos de anticorpos. Na grande
maioria dos casos, em virtude da recuperação clínica
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do paciente, há dificuldade em se realizar esta segunda
coleta, mas sua necessidade deverá ser sempre informada
ao indivíduo.
Para que se consiga isolar o vírus da dengue, a coleta da
amostra deverá respeitar alguns critérios. Deve sempre
ser coletado sangue total. A amostra deverá ser colocada
o mais breve possível em local resfriado, de preferência
em freezer a menos 70 graus Celsius ou em congelador
se não houver disponibilidade de um freezer. Na primeira
oportunidade a amostra deverá ser enviada a um laboratório de referência. É importante que cada município
saiba a rede de referência laboratorial da sua região.
Como se sabe o vírus da dengue tem 4 sorotipos distintos.
No Brasil até o ano de 2007, foram isolados os sorotipos
1, 2 e 3. O Ministério da Saúde não reconheceu que tenha
havido a circulação do sorotipo 4 em virtude da não ocorrência de surtos relacionados a este sorotipo, embora a
literatura médica tenha feito referência a este fato. A importância de se realizar o isolamento viral em um período
interepidêmico, reside no fato de que, em se isolando um
novo sorotipo que não circulava anteriormente, em especial o sorotipo 4, isto poderá indicar que um surto epidêmico de grandes proporções poderá ocorrer. Esse novo surto
poderá se caracterizar por um grande número de casos,
ou ainda, por um grande número de casos de formas hemorrágicas, como é o caso da introdução do sorotipo 2 em
seqüência a um surto anterior pelo sorotipo 1.
Em geral, o resultado do isolamento viral é demorado em
virtude da complexidade da sua realização. Normalmente
a amostra será inoculada em cultura de células, e em caso
de positividade será submetida a imunofluorescência para
a identificação do sorotipo do vírus. Testes com a utilização da técnica da reação em cadeia da polimerase, em
tempo real ou não, também poderão ser realizados. Cabe a
vigilância epidemiológica receber e analisar estes resultados informando-os ao paciente e a equipe que o assistiu.
A pesquisa de anticorpos antivírus da dengue tem uma
interpretação algo complexa. Em primeiro lugar, essa
doença é quase que única na capacidade de produzir
quadros clínicos exatamente iguais por um mesmo tipo de
vírus, porém em momentos diferentes. Dessa forma, a
detecção de imunoglobulinas do tipo IgG e IgM poderão
estar prejudicadas, seja pela precocidade da coleta , seja
pelo novo episódio de dengue. Há ainda testes que detectam proteínas virais circulantes. Embora se dê muita
importância à sorologia, a grande pergunta a ser respondida pelo clínico ou pediatra que atende o paciente é se
aquele indivíduo tem dengue hemorrágica ou não. Acreditamos que a sorologia tenha um papel epidemiológico fundamental, mas secundário na condução de um caso.

Habitualmente, a sorologia nos laboratórios de saúde pública
é realizada pelo método MAC-Elisa para detecção da fração
IgM. Às vezes, quando coletada em tempo precoce ou em um
segundo episódio, poderá ter um resultado não reativo. Em alguns laboratórios de saúde pública realizam-se testes de Elisa
tanto para IgG como para IgM. Os resultados algumas vezes são
emitidos apenas qualitativamente, outras de forma quantitativa.
Um resultado de IgM reativa em paciente com quadro clínico compatível com dengue deve ser tomado como prova de
que realmente aquele indivíduo teve dengue recentemente.
Dessa forma, se confirma o caso. Já a IgM não reativa em um
paciente com clínica e epidemiologia compatíveis com dengue, pode ser explicada por ter sido sua coleta muito precoce e
uma nova amostra deverá ser coletada. Entretanto se a coleta
tiver sido realizada após o décimo dia do início da doença, isso
poderá ser interpretado como não infecção pelo vírus da
dengue, em especial se acompanhada de IgG não reativa.
Deve-se lembrar que em um segundo episódio de infecção
pelo vírus da dengue o paciente poderá não produzir anticorpos da classe IgM ou produzí-los em uma quantidade
não detectável pelo métodos habituais. Nestes casos, em especial, se tratando de um caso suspeito de febre hemorrágica do
dengue, a pesquisa de anticorpos pela técnica da inibição
de hemaglutinação deverá ser realizada. Esse teste, por
ser quantitativo, tem a capacidade de identificar uma segunda infecção pelo vírus da dengue. Assim sendo, títulos acima de 1:1280, ainda que com IgM pelo MAC-Elisa
não reativos, deverão ser interpretados como um segundo
episódio confirmado.
Uma vez infectado pelo vírus da dengue, o indivíduo produzirá
anticorpos da classe IgG, detectáveis após o décimo dia
de doença. Esse anticorpo permanecerá por um longo
período presente no soro. Desta forma, testes apenas
qualitativos ou pelo método de Elisa, serão incapazes de
identificar um segundo episódio da doença, servindo apenas
quando não reativos, para que seja afastada a dengue como
causa daquela doença febril. A grande utilidade desta imunoglobulina será quando houver viragem sorológica, ou seja,
o indivíduo tinha uma IgG não reativa durante o curso febril da
doença e apresenta na convalescença uma reatividade. Por
princípio, testes de Elisa com resultados quantitativos não devem ser tomados como viragem sorológica, ainda que tenha
havido elevação dos níveis encontrados.
Na rede privada são realizados testes sorológicos que não foram necessariamente validados em nosso país. Esses testes,
que detectam antígenos virais, deverão ser validados pelas
autoridades de saúde, pois como se sabe, a viremia pode
variar de indivíduo para indivíduo. Além disto, acredita-se que
para cada indivíduo virêmico febril, haverá cerca de nove outros
virêmicos afebris. Desta forma, se os testes rápidos forem
aplicados de forma inadequada podem não ser reconhecidos
casos de dengue e se reconhecer como dengue, casos em

pessoas que estejam desenvolvendo outra doença infecciosa.
É sabido que, durante epidemias de dengue, podem ocorrer
associações de morbidades. Nesse caso, um teste reativo
para dengue pode impedir o reconhecimento de casos graves
de outras febres hemorrágicas.
FEBRE HEMORRÁGICA DA DENGUE?
Assim, os exames sorológicos deverão sempre estar a
serviço da clínica e da epidemiologia, e não deverão ser
a resposta ao deficiente funcionamento do serviço de
saúde, pois como já comentado “a grande dúvida é saber
se trata-se de dengue hemorrágica ou não”e a isto tanto a
sorologia como o teste rápido não podem responder.
Durante um período epidêmico os casos poderão, em não
se tratando de formas hemorrágicas, ser confirmados por
meio de vínculo clínico epidemiológico. Assim, a pesquisa
de anticorpos deverá ser destinada aqueles com suspeita de febre hemorrágica da dengue associada a formas
graves ou ser aplicado a apenas 10% do total de casos
atendidos.
Diante de um caso suspeito de FHD, independente do
tempo de duração da doença, uma amostra de sangue
deverá necessariamente ser coletada, para confirmação
diagnóstica, no primeiro atendimento. Outra amostra deverá ser coletada na convalescência do caso. Amostra de
sangue para isolamento viral deverá ser necessariamente
coletada também no primeiro atendimento de um caso
suspeito de FHD, independente do tempo de duração da
doença, visto que se espera que estes pacientes tenham
uma viremia mais elevada e duradoura.
A PROVA DO LAÇO
Na assistência a pessoas com suspeita de dengue o
suporte do laboratório é fundamental. Sem ele não se pode
diferenciar casos de dengue clássica de casos de dengue
hemorrágica.
O primeiro exame a ser realizado é a prova do laço. Esta
prova é de fácil execução e interpretação, pois qualquer
profissional de saúde bem treinado poderá realizá-la.
Além disso, poderá ter sua leitura confirmada por um outro
profissional mais experiente, visto que a hemorragia permanecerá por algum tempo. Esta prova tem a capacidade
de identificar normalidade ou anormalidades hemodinâmicas, identificar entre os que não tem fenômenos hemorrágicos espontâneos dos que tem tendências hemorrágicas
e, portando, criar uma linha de prioridade de atendimento
entre tantos indivíduos que procuram assistência médica
por estarem agudamente febris. Na verdade, trata-se de
um exame incômodo, porém seus benefícios superam sua
inconveniência para o paciente.
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A prova do laço deverá sempre ser realizada utilizandose o esfingnomanômetro adequado ao diâmetro e tamanho do braço do paciente. Esse é um cuidado especial
que deverá ser adotado principalmente nas crianças.
Uma vez verificada a pressão arterial sistólica e diastólica
estas deverão ter seus valores somados e divididos por
dois. O manguito então, deverá ser inflado, e permanecer
nesse valor obtido por um tempo mínimo de três minutos
nas crianças e de cinco minutos nos adultos. Uma área,
de uma polegada quadrada, equivalente a cerca de 2,5
cm2, deverá ser delimitada à caneta. Deve-se observar
durante a realização da prova o surgimento de petéquias
nesta área delimitada. A prova do laço será considerada
positiva se surgirem 10 ou mais petéquias nas crianças,
e 20 ou mais nos adultos. É possível que em pessoas com
fragilidade capilar aumentada por outras causas, possa
haver uma prova do laço francamente positiva.
Qual deverá ser o significado de uma prova do laço negativa?
Se o quadro clínico do paciente for compatível com dengue
e ele não tiver fenômenos hemorrágicos espontâneos,
será pouco provável que se trate de febre hemorrágica da
dengue e a orientação para tratamento domiciliar poderá
ser indicada. A coleta dos exames complementares como
hemograma com contagem de plaquetas, poderá ser dispensada. Em pacientes com doenças de base graves, como
diabetes, portadores de anemia falciforme e imunossuprimidos de uma forma geral, diante de um quadro febril,
ainda que agudo e compatível com dengue o hemograma
deverá ser solicitado a fim de que se faça diagnóstico diferencial com doenças bacterianas e outras doenças virais.
Qual o significado de uma prova do laço positiva?
O grande significado dessa prova positiva é demonstrar
que em um indivíduo com quadro clínico compatível com
dengue existe tendência hemorrágica. Esse fato coloca
esse paciente em uma linha de prioridade, seja para
atendimento médico, seja para a coleta de exames
complementares. Estes exames deverão ser compulsoriamente coletados neste caso, independente de outros marcadores clínicos. Pelo menos um hemograma com contagem de plaquetas deverá ser realizado de forma imediata.
Uma vez recebido o resultado do hemograma, a análise
cuidadosa dos dados deverá ser realizada. Para que
seja possível a interpretação correta dos resultados, é
necessário que um bioquímico atento à situação da dengue esteja atuando.
Em primeiro lugar, se a contagem de plaquetas estiver
igual ou abaixo de 100.000/mm3, esse resultado deverá ser
confirmado em câmara, ou pelo menos o esfregaço deverá
ser submetido à análise, a fim de que seja confirmada a
existência de menos de três a cinco plaquetas, por campo
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de maior aumento. Além desta confirmação, a análise do
esfregaço poderá detectar a presença de linfócitos atípicos, que em muitas oportunidades pode ser um marcador
precoce da possibilidade de evolução do caso para uma
febre hemorrágica da dengue. Do ponto de vista prático,
uma vez que o nível de plaquetas esteja abaixo de 100.000/
mm3, esta contagem não deverá ser avaliada novamente,
exceto em caso de necessidade de transfusão de plaquetas
pela presença de sangramentos significativos.
Normalmente, os clínicos têm uma atenção especial
à contagem de plaquetas, mas o ideal é que sejam criteriosamente analisados os níveis do hematócrito e da
hemoglobina. Segundo o Ministério da Saúde do Brasil
deverão ser considerados normais um hematócrito de
38% para crianças, 40% para mulheres e 45% para homens. Hematócritos com resultados acima destes valores,
excetuando-se aqueles casos em que o paciente for sabedor
do seu hematócrito anterior, deverão ser interpretados
como o marcadores de hemoconcentração. Uma forma
prática de se identificar a hemoconcentração é avaliando
o quociente entre o hematócrito e hemoglobina. Neste
caso deve-se certificar que estes valores foram obtidos de
forma independente. Se o quociente obtido for maior ou
igual a 3,2 pode-se interpretar como sendo um marcador
de hemoconcentração. Casos com a relação Ht/Hb muito
elevados indicam gravidade da situação.
A contagem dos leucócitos nos casos de dengue clássico
tende a ser baixa. A leucopenia, que às vezes é significativa, não reflete a necessidade de antibiótico profilaxia.
Deve-se observar que em cerca de 40% dos casos graves
de dengue, ou seja, nos casos de febre hemorrágica da
dengue, poderá haver leucocitose ou leucometria normal.
Como ocorre em outras doenças virais complicadas, a leucocitose poderá ser marcador de gravidade.
Caso possível, a dosagem de proteínas totais e frações
deverá ser coletada nos casos suspeitos de febre hemorrágica da dengue. A hipoproteinemia total ou a hipoalbuminemia pode ser um indicativo de que tenha havido extravasamento plasmático caracterizando a vasculopatia.
Em casos mais graves, e em especial nas crianças, a dosagem
sérica da glicemia e um ionograma deverão ser sempre
realizados. Não se deve deixar de verificar a classificação
sanguínea, visto que uma hemotransfusão poderá ser indicada. A coleta de testes de coagulação está indicada nos
casos graves, assim como a gasometria arterial, com o
objetivo de ser identificado um estado de acidemia grave,
o que pode amplificar os fenômenos hemorrágicos.
Testes bioquímicos da função renal deverão ser coletados
em casos graves visto que em algumas situações uma
insuficiência renal poderá estar presente já no início do
quadro clínico.

Como se sabe, em até 80% dos casos de dengue a percepção de uma lesão hepática se faz pela elevação das
aminotransferases, em especial pela elevação da ALT/
TGP. Em geral esta elevação é discreta, ou seja, abaixo de
cinco vezes o limite superior da normalidade e reversível.
Diante de um caso de dengue hemorrágica, é fundamental
que se detecte a logomarca da doença, que é o extravasamento plasmático. Ainda que possa em alguns casos ser
facilmente detectado por meio de um exame clínico
rigoroso, é sempre bom, e em especial para análise posterior dos casos pela vigilância epidemiológica que haja
um registro deste extravasamento. A elevação de 20% ou
mais do nível do hematócrito basal ou considerado basal
para a idade e o sexo, tem sido uma forma comum de confirmação da fuga capilar, porém a hidratação adequada e
oportuna pode interferir nesta ferramenta de confirmação.
A queda de 20% ou mais após a hidratação também tem
sido utilizada, mas fenômenos hemorrágicos significativos
poderão produzir este efeito, sem que tenha de fato
extravasado grande quantidade de líquido.
Hipoproteinemia também poderá estar presente. A hipoal
buminemia, evento que ocorre com frequência em processos infecciosos agudos, poderá ser superestimada.
Muitas vezes esta será a única forma de confirmação de
alguns casos.
Exames de imagem são excelentes ferramentas para confirmação da fuga capilar. Um único Rx de tórax realizado
em decúbito lateral direito é capaz de detectar derrame
pleural em muitos casos. Esse Rx de tórax poderá ser realizado na internação hospitalar, ou mais facilmente no dia
seguinte, estando o paciente em uma condição estável na
maior parte dos casos. Além disso, este exame complementar permite uma releitura da película por um especialista
em imagens. A ultra-sonografia, apesar de disponível em
muitos serviços, necessita de um especialista para sua
realização. Esses especialistas em geral não estão disponíveis na rede básica de saúde. O emprego da ultrasonografia é útil na detecção dos derrames cavitários, em
especial das ascites.
Uma vez admitido para tratamento na unidade de saúde um
paciente com dengue clássico, exames laboratoriais por
princípio não deverão ser solicitados. Apenas a monitorização clínica deverá ser realizada. Entretanto, em casos de
FHD a coleta seriada de Ht deverá ser rotina, pois somente
por seu intermédio o médico assistente poderá verificar
a maior ou menor necessidade do uso de hidratação por
via oral ou parenteral. Identificará, portanto, o momento
de interromper a hidratação venosa e a necessidade de
transfusão de concentrado de glóbulos vermelhos, o que
seria uma situação excepcional.

TRATAMENTO
Dividiremos a abordagem terapêutica dos pacientes
de acordo com os seguintes critérios: 1. Existe ou não
presença de fuga capilar? 2. Se é Dengue Clássica
existe ou não complicações? 3. Abordagem de casos com
ou sem hemorragias graves e ainda com ou sem choque.
Na prática não há uma receita completa para abordar os
casos. O clínico deverá sempre, apesar de usar algorítimos para conduzir os pacientes, individualizar paciente a
paciente, pois, esquemas em geral não contemplam 100%
dos casos vivenciados.
Quais os aspectos chave que deverão ser observados
pelo médico assistente? Alguns questionamentos deverão
sempre ser respondidos.
Estou diante de um caso de dengue? Trata-se de um caso
clássico, de uma forma com manifestações clínicas pouco
usuais ou de dengue hemorrágica? Essa pergunta deverá
ser respondida no primeiro atendimento e nas avaliações
subseqüentes, pois, como é sabido, um mesmo indivíduo
pode-se apresentar clinicamente como Dengue Clássica
e horas ou um ou dois dias depois ter um quadro típico de
FHD, e, ainda dentro de um quadro de FHD poderá evoluir
para graus mais graves em poucas horas. Da mesma forma
a recuperação após cessar o extravasamento de líquidos
poderá ocorrer de forma súbita e a manutenção de uma terapia de reposição de volume agressiva poderá produzir efeitos iatrogênicos graves. Deve-se observar que a fuga capilar em geral ocorre por um período de apenas12 a 36 horas.
Em se tratando de um caso de Dengue Clássica é de se
esperar que a febre seja contínua e presente nos primeiros dias da doença e retorne após um pequeno período de
defervescência. Cardiopatas, pneumopatas, crianças que
tenham convulsões, grávidas e idosos deverão ter estabelecido um tratamento para a febre, pois é sabido que
nestes casos a febre poderá aumentar o consumo de oxigênio,
induzir aborto ou ser teratogênica ou ainda induzir crises
convulsivas. Classicamente os idosos suportam muito mal
aumentos da temperatura corporal. Nos outros pacientes
a presença da febre será por princípio um marcador de
que a dengue está seguindo um curso clássico e que se for
uma dengue hemorrágica não estará na fase crítica.
Infelizmente não há medicamentos específicos para controle da dor que interfiram na temperatura corporal. Muitas vezes existe necessidade da utilização de medicações
para o controle do quadro álgico, seja pela cefaléia intensa,
seja por mialgias debilitantes que o paciente apresenta.
A incapacidade que os adultos têm de suportar a dor é
mais evidente.
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Portanto, em casos em que haja indicação do uso de
analgésicos ou antitérmicos deverá ser utilizado o paracetamol em doses padrão. Esse é o medicamento recomendado pela Organização Mundial de Saúde em todos
os seus manuais. Essa droga deverá ser utilizada a cada 6
horas para alívio da dor e febre. Pelo uso freqüente da dipirona no Brasil e por ser esta droga disponível na grande
maioria dos serviços de saúde do país, além de não se ter
a percepção de efeitos adversos a esta atribuídos, a dipirona poderá ser utilizada por via oral ou por via parenteral.
Sempre é bom relembrar que o uso da dipirona esteve
associado a fenômenos de agranulocitose. O uso de paracetamol em doses elevadas esteve associado a casos
graves de falência hepática, em geral pelo uso de altas
doses. Nesta publicação há um detalhamento sobre o entendimento e a terapia da febre, portanto é recomendada
sua leitura.
Em não havendo indicação para controle da febre ou
sedação das dores, o paciente deverá ser orientado a
manter-se hidratado e suportar a febre. A hidratação é
um ponto crucial no tratamento de pessoas com dengue
e FHD. Todos de uma forma ou de outra necessitarão de
suplementação hídrica.
Preferencialmente, a hidratação deverá ser feita pela via
oral, por ser a mais fisiológica. Para crianças deverá ser
utilizada a fórmula de Holliday, que estabelece as necessidades de líquidos para as 24 horas. Para as crianças
um cálculo de 100mL/Kg para os primeiros 10Kg de peso
deverá ser utilizado, para os próximos 10Kg, usar 50mL/Kg
de necessidades normais e para o peso restante utilizar
20mL/Kg. Como exemplo, uma criança com 25Kg, necessitaria de 1000mL para os primeiros 10 kilos, 500mL para
os próximos 10Kg e 100mL para os 5 kilos restantes, totalizando 1600mL. Isto corresponderia às necessidades normais. Necessário se faz fazer a reposição das perdas líquidas, esta reposição deverá ser calculada, habitualmente
pelas perdas. Mesmo nos casos de FHD não associada a
choque as perdas se situam em torno de 5% ou menos.
Para adultos uma necessidade diária de 30mL/Kg pode
ser utilizada e deverá ser feita uma reposição baseada
no grau de desidratação. Deve-se observar a elasticidade
e turgor da pele, a presença ou não de sede e a cor da
urina, que deverá ter uma coloração clara. A presença de
oligúria indica perda superior a 5% e o choque perda de
10% ou mais.
A reposição hídrica, que é a pedra fundamental da terapia deverá ser feita sempre por via oral e o acompanhamento dos sinais de rehidratação monitorados em tempo
real. Uma sala de atendimento para pacientes com dengue
deverá ser criada em casos de surtos epidêmicos. Na impossibilidade de se fazer reposição por via oral, como nos
casos de pacientes com vômitos em grande quantidade ou
naqueles com instabilidade hemodinâmica, a via venosa
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deverá ser a preferencial, até que se estabilize o paciente.
Nos casos graves a coleta de hematócritos seriados será
o melhor indicador da necessidade de reposição hídrica.
Se não há choque, a reposição com solução glicofisiológica, sendo metade ou dois terços de solução glicosada a 5% de acordo com os cálculos efetuados, deverá ser
infundida. Uma vez que o hematócrito esteja estável, ou
seja, retornado ao basal do paciente, a hidratação venosa
poderá ser suspensa.
Nos casos de choque por dengue a reposição hídrica deverá ser rápida, sob pena de que haja agravamento do
caso e óbito. É sempre importante ressaltar que no grau
III, é necessário que a percepção do choque se faça a
partir do retardo do tempo de enchimento capilar, que estará acima de dois segundos, e do pinçamento da pressão
arterial. Neste sentido, no dengue o choque poderá ocorrer
com pressão sistólica de 100mHg, desde que a mínima seja
de 85mmHg. Isso se deve ao fato de no início do choque
por dengue haver um aumento da pressão diastólica.
Portanto, diante de um caso associado a choque a infusão de líquidos deverá ser de 10-15mL/Kg por hora nas
primeiras seis horas, geralmente o paciente estará estável ao final e se poderá reduzir a velocidade de infusão
para 5-10mL/Kg/hora nas próximas seis horas. Embora
utilizado, a reposição de fatores da coagulação, como
o plasma fresco e ainda albumina humana deverão ser
desencorajados, exceção para casos de muita gravidade
associados a choque refratário. Da mesma forma, o uso
de aminas dopaminérgicas só deverá ser feito após vigorosa hidatação e os níveis pressóricos permanecerem
críticos.
Como já mencionado deve-se observar uma normalização
do Ht após o início da terapia de reposição hídrica, mas
cuidados deverão ser rigorosamente tomados pela equipe
que assiste o paciente.
Se o Ht normalizar e o paciente estiver bem, aceitar a dieta,
não referir mais a dor abdominal, os níveis pressóricos
estáveis, a hidratação deverá ser suspensa por via venosa. Caso o Ht normalize ou atinja níveis baixos, mas surgir quadro de dispnéia, é possível que esteja ocorrendo a
reabsorção dos derrames cavitários e em associação com
a hidratação vigorosa, pode estar levando a um edema
pulmonar. Neste caso a hidratação deverá ser suspensa
e o uso de diuréticos indicado. Caso o Ht apresente uma
queda significativa e haja queda dos níveis pressóricos
ou taquicardia significativa, é possível que esteja havendo
uma hemorragia ainda não exteriorizada, e deve-se pensar na necessidade de uma hemotransfusão.
O uso de unidades de plaquetas deverá ser uma exceção.
Apenas nos casos em que se suspeite de sangramentos

no sistema nervoso central a transfusão de plaquetas deverá ser feita, ainda que os níveis de plaquetas estejam
em torno de 50mil. O uso de plaquetas profilático deverá
ser enfaticamente desencorajado, sendo, portanto, reservado para tratamento de sangramentos importantes, que
raramente estão presentes em casos de FHD.
É possível que o uso de antimicrobianos seja necessário
para tratar uma infecção bacteriana em um caso de FHD.
Normalmente sua identificação se faz pelo surgimento da
febre cerca de três a quatro dias após a saída da fase
crítica. Uma avaliação clínica e laboratorial do caso deverá ser feita para que a decisão sobre o uso de antibióticos seja tomada.
Finalmente, uma vez que o paciente entre na fase da convalescência da FHD ou da Dengue Clássica, a alta ou o
encerramento do seguimento do caso poderá ser estabelecido. No primeiro caso, o retorno à alimentação, o bom
estado geral, a estabilização do Ht, um nível de plaquetas
acima de 50 mil são indicativos que o paciente poderá
deixar o hospital.

“PARADIGMAS QUEBRADOS”
A dengue é uma doença viral presente em muitos países,
mas há a dificuldade, por parte de muitos componentes
das equipes de saúde que atendem as pessoas com dengue, de compreender alguns aspectos específicos da
doença. Sejam particularidades das manifestações clínicas ou da patogenia. Por isso chamaremos de “paradigmas quebrados” a algumas características muito particulares da dengue que não poderão ser transportados de
outras doenças infecciosas clássicas.
• “A dengue é uma doença viral e, portanto, benigna”, na
prática ao se atender um paciente com uma doença febril
aguda, sem sinais de comprometimento grave, habitualmente se diz ao paciente ou ao seu responsável que ele
(o paciente) tem uma doença benigna. Alguns chamam a
essa doença inespecífica de “virose”, o que na prática se
traduz por uma “doença benigna”. E, era assim que a dengue era chamada até os anos 50 do século XX: entretanto
diante de um grande número de casos de dengue sempre
há a possibilidade da ocorrência de casos graves e, as
vezes, fatais.
• “Um vírus, uma doença”, no dia-a-dia aprendemos que
cada agente etiológico será capaz de produzir uma única doença, havendo a possibilidade de variação na sua
gravidade. Por exemplo, o vírus Varicela zoster poderá
produzir uma varicela mais ou menos grave, mas o entendimento da patogenia será um só. No caso do vírus da
dengue, para os casos de dengue clássico as explicações
de patogenia e manifestações clínicas serão completa-

mente diferentes dos casos de febre hemorrágica. Estas
duas manifestações clínicas representam, na verdade,
duas doenças diferentes, e uma não seria a complicação
da outra.
• “A imunidade protege”, esta é uma regra nas doenças
infecciosas e é o fundamento das imunizações. Entretanto,
o fato de uma pessoa ter imunidade parcial ao vírus da
dengue, representa um fator de risco para desenvolver a
febre hemorrágica. Nunca ter tido a doença será um fator
de proteção.
• “Se há hemorragia, é dengue hemorrágica”, parece muito lógico que esta manifestação clínica seja a característica da febre hemorrágica do dengue, mas as hemorragias
poderão estar presentes apenas após provocação, pela
prova do laço, e até mesmo ausentes como na sua forma
mais grave que seria o grau IV da febre hemorrágica. Da
mesma forma a presença de fenômenos hemorrágicos
poderão estar presentes na forma clássica da doença e,
ainda que significativos, não indicar dengue hemorrágica.
Por exemplo: poderiam estar presente nos casos de volumosas hemorragias digestivas em indivíduos que abusam
da ingestão de álcool e desenvolvem dengue.
• “Piora, quando melhora”, este aspecto clínico é muito
particular da dengue, pois será exatamente entre o terceiro e sexto dias da doença que poderá ocorrer a fuga
capilar, exatamente quando o indivíduo apresenta uma
aparente melhora clínica.
• “Se tem febre, tem doença”, por ser a febre um dos
principais marcadores clínicos de infecção, os clínicos,
em geral, reconhecem esta manifestação como atividade
de uma infecção. Entretanto, será exatamente a defervescência da febre que marcará a entrada do indivíduo
com dengue hemorrágica na fase crítica da doença,
período de maior risco de choque e óbito.
• “Se já tive a doença, não há razão para preocupação,”
a isto se chama de experiência vivenciada. É comum, que
pessoas que já tiveram dengue, não procurem serviços
de atendimento pelo fato de já saberem como proceder.
Entretanto será justamente em um segundo ou terceiro
episódio de dengue que as formas graves poderão ser
desenvolvidas e o curso clínico será completamente
diferente, necessitando de orientações terapêuticas distintas de um caso clássico.
• “Como médico, já cuidei de várias pessoas com dengue
e nada aconteceu com elas”, é sempre importante lembrar que um caso de febre hemorrágica sempre surgirá
dentro de um grande número de casos de dengue clássico.
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GLOSSÁRIO
ALT/TGP: alaninoaminotransferase/transaminase glutâmico
pirúvica;
AST/TGO: aspartatoaminotransferase/transaminase glutâmico
oxalacética;
Anemia Falciforme: Doença falciforme é a denominação
usada para caracterizar uma doença causada pela presença
de hemoglobina S (HbS) nas hemácias de um indivíduo. A HbS
é formada pela subsituição da adenina por timina codificando
valina ao invés de ácido glutâmico na posição 6 da cadeia beta
da hemoglobina. A hemoglobina anormal formada, HbS, substitui
a hemoglobina A1 (HbA1) normal presente nas hemácias. É importante notar que a anemia falciforme é um tipo de doença
falciforme, o tipo homozigoto.
Fórmula de Holliday-Segar: Fórmula utilizada para reposição
hidro-eletrolítica em casos de desidratação Graus I e II.
Nestes casos deve-se estimar o grau de desidratação do
paciente, repondo-se 10 mL/kg para cada 1% de perdas,
acrescidos das necessidades hídricas basais, estimadas pela
fórmula de Holliday-Segar, administrando-se o volume total
em 24 horas.
Fuga Capilar: ver vasculopatia
Ht: hematócrito
IgG: Imunidade humoral é uma subdivisao da imunidade
adquirida onde a resposta imunológica é realizada por
moléculas existentes no sangue, denominadas anticorpos,
produzidos pelos linfócitos B. Em casos de dengue, anticorpos
da classe IgG persistem por longos anos após a infecção
aguda.
IgM: Anticorpos da classe IgM denotam infecção recente
pelo vírus da dengue; observam-se anticorpos dessa classe
em 80% dos pacientes com 5 dias de doença, contados a
partir do início dos sintomas; e por volta de 93% dos pacientes
com 6 a 10 dias de doença e 99% entre 10 e 20 dias. É importante dizer também, que raros pacientes não desenvolvem
IgM com até 8 dias da doença. O anticorpo IgM é detectado
na doença primária, com valores altos e também na infecção
secundária. Em raros pacientes com infecção secundária não
se encontra IgM positivo. Já na infecção terciária os valores são
baixos ou negativos. IgM pode persistir por mais de 90 dias,
mas na maioria torna-se indetectável após 60 dias do início
do quadro clínico.
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Imunofluorescência; Inibição de Hemaglutinação; MACElisa: Existem várias técnicas que podem ser utilizadas no
diagnóstico sorológico dos vírus da dengue, incluindo os de
inibição de hemaglutinação (HI - Clarke & Casals, utilizando-se
uma bateria com 6 flavivírus, 1 alphavírus e 1 bunyavírus),
fixação de complemento (FC), neutralização (N) e ELISA de
captura de IgM (Mac-ELISA, desenvolvido pelo CDC de Porto
Rico). Os três primeiros exigem amostras pareadas de soro de
casos suspeitos e a confirmação é demorada. O Mac-ELISA
é o exame mais útil e rápido para a vigilância, porque requer
somente uma amostra de soro na maioria dos casos e o exame é
simples e rápido. Baseia-se na detecção de anticorpos IgM
específicos aos quatro subtipos do vírus da dengue. O anticorpo IgM anti-dengue se desenvolve rapidamente: após o
quinto dia do início da doença. Na maioria dos casos, tanto
nas primoinfecções quanto nas reinfecções, os anticorpos
IgM são detectáveis.
Período Epidêmico: Período propício à proliferação do mosquito
vetor da dengue, onde a combinação entre disponibilidades
de mosquitos e pessoas infectadas apresenta expressivo
número de infectados. Ver “Aspectos Epidemiológicos da
Dengue” para diferenciação de magnitude de epidemias.
Período Inter-Epidêmico: Período de tempo não propício à
proliferação do mosquito vetor da dengue, onde a transmissão
da doença não ocorre ou se dá em número expressivamente
mais reduzido do que o verificado durante o período epidêmico.
Reação em cadeia da polimerase (PCR de “polymerase chain
reaction”): A confirmação do diagnóstico da dengue pode ser
efetuada através de uma série de exames sorológicos, dentre
os quais os acima citados, assim como também por intermédio
da PCR., por intermédio da qual se amplia o material genético
(RNA) do vírus. Consiste, por conseguinte, em exame que permite
diagnóstico virológico da infecção.
Relação Ht/Hb: é empregada na dengue como parâmetro de
avaliação do grau de desidratação do paciente.
Vasculopatia: Na dengue há uma capilarite, mediada por
citocinas pró-inflamatórias, que torna a microvasculatura
mais permeável, possibilitando o extravazamento do conteúdo
intravascular para o extravascular.
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MECANISMO DE AÇÃO DOS ANALGÉSICOS E
ANTITÉRMICOS: IMPORTÂNCIA NA PRÁTICA
CLÍNICA:
INTRODUÇÃO — Febre, definida como a elevação da tem
peratura corporal acima do limite da variação diária habitual
de um indivíduo, é característica de grande parte das doenças
infecciosas, sendo também encontrada em alguns processos
não infecciosos. A febre é considerada pelos autores, conforme o ponto de vista, como um sinal benéfico ou maléfico
no decurso de uma infecção. Durante a história da medi
cina foi entendida de diversas formas, como o conceito de
Hipócrates, que afirmava ser uma reação ao desequilíbrio
dos humores quando produzidos em excesso, sendo então
responsável pela eliminação deste excesso. O fisiologista
francês Claude Bernard mostrou que a febre poderia ser
deletéria ao observar animais que morriam quando se ele
vava a temperatura destes 5 a 6°C. Trabalhos recentes
mostraram que algumas defesas imunológicas funcionam
melhor em estado febril. Entretanto em algumas situações
causa desconforto intenso e coloca em risco a integridade
física e emocional do seu portador necessitando então da
intervenção do médico.
A temperatura corporal normal varia durante o curso de um
mesmo dia, controlada pelo centro termo-regulatório localizado no hipotálamo. Este centro recebe sinais provenientes
de nervos periféricos com receptores específicos para sensações térmicas e da temperatura do sangue que irriga a
região, ajustando a temperatura corporal de forma a mantê-la
dentro de determinados limites. De acordo com estudos
realizados em indivíduos saudáveis ente 18 e 40 anos de
idade a temperatura média corporal é de 36,8°C + ou – 0,4°C,
com níveis mais reduzidos às 6 horas e mais elevados entre
16 e 18 horas. A máxima temperatura esperada é de 37,2°C
pela manhã e 37,7°C no final da tarde. O corpo normalmente
é capaz de manter a temperatura corporal dentro de limites
reduzidos, porque o centro regulatório hipotalâmico consegue equilibrar o excesso de produção de calor, derivado
da atividade metabólica muscular e hepática, com a perda
de calor pela pele e pelas vias aéreas. A febre é, portanto,
o aumento da temperatura do corpo acima destes valores,
resultante da elevação dos limites de temperatura regulados
pelo centro hipotalâmico (p.ex de 37 para 39°C). Uma vez
que esta elevação se estabelece o centro vasomotor é ativado iniciando o processo de vasoconstrição. O desvio do
sangue da periferia para os órgãos internos reduz a perda de
calor através da pele, levando o indivíduo a sentir frio.
Este processo é responsável pelo aumento da temperatura
de 1 a 2°C da maioria dos quadros febris. Calafrios, que aumentam a produção de calor da musculatura esquelética
podem aparecer em um segundo momento se os mecanis-

mos de conservação de calor não elevarem suficientemente
a temperatura do sangue que irriga o hipotálamo, de acordo
com os novos limites que foram definidos por este centro.
Uma vez que este ponto seja atingido, o hipotálamo passa
a manter a temperatura em níveis febris através do mesmo
mecanismo que operava no estado afebril. Quando os limites
alvos de temperatura hipotalâmica são novamente reduzidos, pela redução nos estímulos que alteraram este estado
ou pela ação de medicamentos antipiréticos, o processo
de perda de calor através do suor e da vasodilatação é iniciado e permanece até que se alcance a temperatura alvo
de acordo com os novos padrões estabelecidos pelo centro
termo-regulador.
Em raros casos o centro hipotalâmico pode alterar seu ponto
de regulação térmica como resultado de trauma local,
hemorragia, tumor ou má-função intrínseca. Na maior parte
das vezes, no entanto, esta alteração se dá devido a presença
de substâncias denominadas pirógenos. Pirógenos exógenos
são aqueles geralmente derivados de toxinas microbianas
como, por exemplo, os lipopolissacarídeos produzidos pelas
bactérias gram-negativas. Os pirógenos endógenos são
geralmente citocinas, pequenas moléculas que regulam o
processo hematopoiético, imune e inflamatório. As citoci
nas pirogênicas mais conhecidas são a Interleucinas 1 e 6
(IL-1 e IL-6), o fator de necrose tumoral, o fator neurotrópico
ciliar e o interferon alfa. A síntese e liberação das citocinas
pirogênicas são induzidas por uma variedade de estímulos
exógenos muitos dos quais são conhecidas fontes bacterianas e fúngicas. As fontes celulares de citocinas pirogênicas
são primariamente os monócitos, neutrófilos e linfócitos.
A elevação dos limites alvo de temperatura no centro
hipotalâmico durante o processo de febre está relacionada
ao aumento nos níveis de prostaglandina E2 (PGE2) no terceiro ventrículo cerebral. A elevação da PGE2 nos diversos
tecidos induzida pelas citocinas gera os sinais e sintomas
inflamatórios periféricos não específicos que acompanham
o estado febril (mialgia, artralgia, etc.). Contudo, apenas a
indução a produção da PGE2 a nível central pode iniciar o
processo que gera a elevação da temperatura.
As razões geralmente citadas para a utilização de medidas
antitérmicas incluem o alívio do desconforto, a redução da
morbidade do processo patológico, a prevençào de convulsões febris e a redução de lesões neurológicas em pacientes
com injúria cerebral. Embora na prática clínica seja difícil
identificar a importância relativa das ações antitérmicas ou
analgésicas em relação a melhora do desconforto, é válido
supor que esta estratégia esteja indicada desde que o custo
metabólico da febre seja superior aos eventos adversos relacionados as medicações empregadas.
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O mecanismo de ação das medicações antitérmicas está
geralmente relacionado à inibição da síntese de PGE2 a nível
central. A síntese desta citocina depende da ação da enzima
ciclooxigenase na cascata do ácido aracdônico. Esta via metabólica é responsável também pela produção dos mediadores inflamatórios nos diversos tecidos. Por este motivo um
número importante de medicações antitérmicas tem também
expressiva ação antiinflamatória, sendo conhecidos como
antiinflamatórios não hormonais (AINH). Embora apresentem
características farmacocinéticas diferentes e variações na
potência da ação nos diversos tecidos, com conseqüentes
diferenças em relação a seus paraefeitos, seu mecanismo de ação
e suas propriedades gerais fazem com que geralmente estes
medicamentos sejam analisados em grupo. Todos estes medicamentos são absorvidos completamente e apresentam desprezível
fenômeno de primeira passagem hepática, possuem forte ligação
à albumina e pequeno volume de distribuição. Em relação à meiavida podem ser divididos em ação curta (menos de 6 horas) e ação
longa (mais de 6 horas).
Existe uma clara variação individual na resposta tera
pêutica aos medicamentos desta classe, bem como no
desenvolvimento de efeitos colaterais. Estas diferenças
são geralmente atribuídas às características próprias
em relação à absorção, distribuição e metabolismo dos
medicamentos. O efeito primário dos AINH parece ser a
inibição da ciclooxigenase, impedindo assim a transformação do ácido aracdônico em protaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos. Embora a extensão desta inibição varie
entre os diversos AINHs, nenhum estudo relacionou o seu
grau com a eficácia antiinflamatória a nível individual.
Duas formas principais da ciclooxigenase são descritas COX 1 e COX-2. Estas duas formas contêm 60%
de homologia em suas seqüências de aminoácidos,
porém, existem importantes diferenças na regulação e
expressão destas enzimas nos diversos tecidos:
• COX-1 é expressada na maior parte dos tecidos, embora de
forma variável. Tem importante papel regulador dos processos celulares do organismo, como a citoproteção gástrica a
homeostase vascular a adesão plaquetária e função renal.
É estimulada por hormônios e fatores do crescimento.
• COX-2 é geralmente indetectável na maior parte dos tecidos;
sua expressão está, no entanto, aumentada durante os
estados inflamatórios, principalmente através da indução
por endotoxinas da sua produção por parte dos macrófagos/monócitos.
Assim sendo, diferenças na eficácia em que um AINH inibe
cada forma de ciclooxigenase pode afetar tanto a sua atividade quanto a sua toxicidade. Como os paraefeitos desta
classe, por exemplo, a interferência na adesão plaquetária,
a hemorragia digestiva e a nefrotoxicidade, pareciam relacionados a ação inibitória sobre a COX-1, postulava-se que
a máxima adequação destes medicamentos seria a inibição
da COX-2 induzida pelos mediadores inflamatórios
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sem interferência com a isoforma COX-1 constitucional.
Inibidores seletivos da COX-2 de última geração, no entanto
acabaram apresentando inesperado perfil toxicológico a
longo prazo em relação à incidência de eventos vasculares, demonstrando que a ação deste medicamento e a
importância da expressão dos produtos enzimáticos da
ciclooxigenase ainda não é completamente compreendida
e levantando a questão sobre a adequação do uso indiscriminado destes medicamentos. Deve-se ressaltar também
que o ácido-acetilsalicílico (AAS) está associado a uma
alteração mais prolongada na adesão plaquetária pelo
caráter irreversível de sua ação inibitória, sendo por este
motivo atualmente utilizado preferencialmente como agente
antiagregante em doenças cardiovasculares
PARACETAMOL
O paracetamol difere dos demais antitérmicos AINH em
respeito à potência relativa como inibidor da COX periférica
e central. A reduzida ação periférica do paracetamol está
associada a um menor efeito antiinflamatório bem como a
reduzida toxicidade gastrintestinal, renal e a ausência de
interferência direta na adesão plaquetária. Sua principal
toxicidade, a lesão hepática, é geralmente considerada
dose-dependente estando principalmente associada à
superdosagem intencional ou acidental devido à falta de
conhecimento quanto à presença da substância em diversas co-formulações de efeito analgésico. Embora este efeito
possa ser potencializado em situações onde ocorre depleção
de glutation, fundamental para os processos de metabolização do medicamento, como o alcoolismo e o jejum prolongado, seu uso em doses terapêuticas se mostrou seguro
mesmo em hapatopatas crônicos. Por este perfil de segurança
tem sido considerado agente antitérmico de escolha, principalmente em situações clínicas onde pode haver comprometimento da adesão plaquetária ou da crase sanguínea.
Diversos estudos, principalmente na população pediátrica,
demonstraram efeito antitérmico semelhante ao Ibuprofeno.
Embora pelo menos um estudo envolvendo 84000 crianças
entre 8 meses a 10 anos com quadros febris diversos que
usaram estes antitérmicos por uma média de 3 dias não
tenha demonstrado diferenças estatisticamente significativas em relação a toxicidade, 4 crianças tratadas com ibuprofeno foram hospitalizadas com hemorragia digestiva.
No caso específico da Dengue é importante frisar que a fase
febril dos primeiros 3 dias de evolução da doença não é o
momento de maior gravidade, uma vez que as complicações
costumam aparecer na transição para a fase afebril. Portanto, neste momento o objetivo com a utilização de analgésicos
e antitérmicos é gerar conforto e reduzir a inapetência para
que possa haver adequada ingesta hídrica. O efeito analgésico
destas medicações, de fato, é em geral suficiente para a
melhoria do bem-estar, sendo muitas vezes desnecessário
e pouco realístico o alvo de reduzir a temperatura corporal
para abaixo de 38°C. Os pacientes devem ser orientados
e tranqüilizados nesta primeira fase sobre o baixo risco

de complicações associadas a elevação da temperatura.
A medicação de escolha mais utilizada é o paracetamol pela
reduzida interferência na cascata de coagulação. Embora a
elevação das aminotransferases seja freqüente na evolução
da doença, não parece haver risco aumentado na utilização
de paracetamol nesta população, uma vez que a hepatotoxicidade deste medicamento é dose-dependente, seu uso parece
seguro mesmo em hepatopatas e a hepatite fulminante é uma
complicação rara na Dengue. A utilização do AAS é contraindicada devido a forte associação com a redução da adesão
plaquetária o que pode aumentar o risco de complicações hemorrágicas da doença. De fato, pacientes que fazem uso de
AAS por outras indicações devem conversar com seus médicos sobre o risco-benefício de se manter esta medicação em
época de epidemia e sobre a possibilidade de interrompê-la
caso apresente quadro clínico compatível com Dengue. A utilização de outros antiinflamatórios, dentre eles o ibuprofeno, é
também considerada contra-indicada por alguns autores pelo
risco potencial de aumento de sangramento principalmente
do trato gastrintestinal. Há pouca informação descrita na
literatura médica sobre os efeitos da dipirona, antitérmico
amplamente utilizado em nosso meio. Isto se deve ao fato de
que, em muitos países, este medicamento foi banido devido ao
risco de agranulocitose. Este risco, porém é baixo na população em geral, e o fenômeno imuno-mediado não parece
acontecer com maior freqüência na presença de neutropenia. Um estudo pequeno prospectivo, no entanto, envolvendo
103 pacientes com dengue, identificou um risco maior de progressão para complicações hemorrágicas e uma redução
significativamente maior do número de plaquetas. Até que
outros dados estejam disponíveis este produto deve ser utilizado com cautela apenas nos casos onde os sintomas de
desconforto permanecem expressivos a despeito da utilização de paracetamol em dose plena (ver tabela abaixo).
O uso de métodos físicos como banhos frios ou compressas geladas devem ser utilizados com cautela pelo
desconforto físico e pelos riscos de hipotermia.
É importante também orientar que a transição para hipotermia ao redor do 4º dia, ao invés de ser sinal da resolução
do processo, pode sinalizar o início das complicações associadas à febre hemorrágica, principalmente se associada a extremidades frias e redução do volume urinário.
DOSES DE PARACETAMOL
10 a 15 mg por kg de peso.
CRIANÇAS

ADULTOS

Não exceder 75 mg por kilo
no período de 24 horas
de 0.5g a cada 4 horas ou
1g a cada 6 horas.

GLOSSÁRIO
Agranulocitose: Também denominada agranulocitopenia é termo
que designa condição aguda caracterizada pela falta ou acentua
da redução no número de leucócitos granulócitos (neutrófilos,
basófilos e eosinófilos). A quantidade de granulócitos por volume
de sangue abaixo da qual se considera agranulocitose é de 500
células por milímetro cúbico de sangue.
Artralgia: dor nas articulações
Cascata do Ácido Aracdônico: Produz os leucotrienes e prosta
glandinas, mediadores químicos da resposta inflamatória.
Centro Regulatório Hipotalâmico: A regulação da temperatura
corporal é um mecanismo bastante complexo, mediado principalmente pelo hipotálamo, que controla as diferentes áreas de
produção, conservação e dissipação de calor. As respostas reflexas ativadas pelo frio são regidas pelo hipotálamo posterior
[ex: tiritar de frio] e as respostas para o calor são determinadas
pelo hipotálamo anterior [ex: vasodilatação periférica e aumento
da sudorese].
Glutation: Glutationa, glutationo ou glutatião (-glutamilcisteinil
glicina) é um antioxidante hidrossolúvel, reconhecido como o tiol
não protéico mais importante nos sistemas vivos. Trata-se de um
tripéptido linear, constituído por três aminoácidos, glicina, ácido
glutâmico e cisteína, sendo o grupo tiol deste último o local ativo
responsável pelas suas propriedades bioquímicas. Existe, na
maioria das células, em concentrações compreendidas entre 1
e 8 µM, estando geralmente em maior quantidade no fígado. Ao
nível extracelular a concentração de glutationa é da ordem de
5-50 μM. Pode encontrar-se na forma reduzida (GSH) ou oxidada
(GSSG, forma dimerizada da GSH). A importância deste par é
tal que a razão GSH/GSSG é normalmente utilizada para estimar
o estado redox dos sistemas biológicos. Em situações normais
a GSSG representa apenas uma pequena fração da glutationa
total (menos de 10%). A GSH pode, no entanto, também formar
dissulfuretos do tipo GSSR com o tiol da cisteína presente em
proteínas.
Lipopolissacarídeos: Febre pode ser causada por distúrbios no
próprio cérebro ou por substâncias tóxicas que influenciam os
centros termorreguladores chamadas pirogênios endógenos
(IL-1, TNF, IL-6, IL-2, etc) e exógenos (bactérias, vírus, lipopolissacarídeos, etc).
Mialgia: dor muscular
Prostaciclinas: Também chamada de PGI2,é produzida no endotélio vascular pela transformação do ácido aracdônico
através da cox2. Tem efeito vasodilatador e inibidor da agregação plaquetária.
Tromboxanos: Lipídeos também denominados eicosanóides são
produzidos nas plaquetas, através da via do tromboxane-A sintetase dos endoperóxidos, os quais por sua vez são produzidos
pela ciclooxigenase (COX), a partir do ácido araquidônico. São
vasoconstritores e potentes agentes hipertensivos, além de facilitarem a agregação plaquetária. Normalmente encontram-se
num equilíbrio homeostático no sistema circulatório, juntamente
com as prostaciclinas. O tromboxano A2 (TXA2), produzido por
plaquetas ativadas, estimula a ativação de outras plaquetas,
aumentando a agregação plaquetária. Medicamentos que
contém ácido acetilsalicílico (como a aspirina) agem inibindo a
capacidade da COX sintetizar precursores dos tromboxanos nas
plaquetas. Como efeito colateral, pessoas que tomam aspirina
regularmente podem sofrer hemorragias com maior freqüência.
Tromboxanos são assim nomeados em referência à sua capacidade de dar origem a trombos.

Não exceder 4g
no período de 24 horas.
19

