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A

pesar dos avanços no controle e no registro dos casos de dengue, ela ainda representa um
grave ônus na saúde pública brasileira. Neste novo documento sobre a dengue, sempre com

apoio da Johnson & Johnson, contamos com as análises críticas e informações atualizadas da
nossa equipe de especialistas (Dr. Artur Timerman, Dr. Estevão P. Nunes, Dr. Ricardo L. Hayden e
Dr. Kleber G. Luz).
Começamos por apresentar os aspectos epidemiológicos de 2011, com um resumo de todos os
dados coletados pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde durante as 26
Semanas Epidemiológicas, incluindo os casos graves e de óbitos. Com base nestes números,
ﬁzemos um quadro prospectivo para 2012, enfatizando a necessidade de antecipar medidas de
prevenção contra a dengue e estabelecer novas formas de diminuir a população de mosquitos em
nossas cidades.
Comentamos aspectos atualizados de suporte laboratorial para o diagnóstico da dengue,
detalhando com profundidade analítica os exames inespecíﬁcos e especíﬁcos, com objetivo de
monitorar os casos suspeitos e diferenciando-os com aqueles de outras origens patológicas.
Também apresentamos os principais dados clínicos baseados na classiﬁcação da dengue e as
indicações de tratamento, levando em conta os pacientes que apresentam ou não sinais de alerta
ou de choque. São analisados grupos de medicamentos que podem ser utilizados, com seus prós
e contras, além da publicação de um algoritmo de internação da dengue hemorrágica.
Finalizando, mostramos uma classiﬁcação de fatores de risco e um protocolo de ﬂuxograma de
pacientes, recentemente divulgado pelo Ministério da Saúde, que servem de parâmetro para a
classe médica brasileira, especialmente os pediatras.
Temos a certeza de que este conjunto de informações vai atender às necessidades atuais e futuras
dos nossos leitores na sua prática clínica.
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A Secretaria de Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde do Brasil registrou um
total de 715.666 casos notiﬁcados de dengue no país até a Semana Epidemiológica
(SE) 26 (26/06 a 02/07) de 2011.

Situação Epidemiológica Brasil
Comparativo de casos notiﬁcados de
dengue entre as semanas 01 a 26 de
2010 e 2011*
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A Região Sudeste tem o maior número de
casos notificados (338.307 casos; 47%),
seguida da Região Nordeste (157.297
casos; 22%), Norte (110.711 casos; 15%),
Sul (56.930 casos; 8%) e Centro-Oeste
(52.421 casos; 7%).
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Na análise comparativa em relação ao ano
de 2010, observa-se redução de casos
nas regiões Sudeste (-25%), Centro-Oeste
(-74%) e aumento nas regiões Norte (65%),
Nordeste (35%) e Sul (43%).
Aproximadamente 75% (537.431) dos
casos do país concentram-se em oito
Estados, a saber:
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1) Rio de Janeiro (137.335; 19%)
2) São Paulo (111.406; 15%)
3) Amazonas (57.117; 8%)
4) Ceará (56.390; 8%)
5) Paraná (55.029; 8%)
6) Minas Gerais (49.883; 7%)
7) Espírito Santo (39.683; 6%)
8) Bahia (30.588; 4%)
Uma análise comparativa entre o comportamento epidemiológico da dengue no
Brasil encontra-se explicitado na tabela
seguinte.
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Nestes gráficos, evidenciam-se casos
notiﬁcados de dengue entre a SE40 (03 a
10/10) de 2010 até a SE26 de 2011 no
Brasil, de acordo com as regiões do país.
Observa-se tendência ao aumento no
número de casos a partir do início do ano
de 2011 (SE01) em todas as regiões, com
maior intensidade na Região Norte ao lado
de redução sustentada a partir das últimas
semanas de abril (SE15 – 10 a 16/04).
A comparação entre as semanas 1 a 26 de
2010 e 2011 mostra redução de 18% no
total de casos notiﬁcados. Na Região Norte,
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os Estados de Rondônia, Acre e Roraima apresentaram
redução de casos em relação ao mesmo período
de 2010; o mesmo ocorrendo para os Estados de
Pernambuco, Alagoas e Bahia, na Região Nordeste,
os Estados de Minas Gerais e São Paulo, na Região
Sudeste, o Estado do Rio Grande do Sul, na Região
Sul, e todos os Estados da Região Centro-Oeste. Na
Região Sul, houve aumento nos Estados do Paraná
e em Santa Catarina, este último com transmissão
autóctone nos municípios de São João do Oeste e
Joinville.
Na Região Norte, os municípios de Manaus (AM)
e Rio Branco (AC) apresentam os maiores números de casos notificados, com 49.259 e 19.998
casos, respectivamente. Esses dois municípios
foram responsáveis por 62,5% dos casos notificados na região.
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Na Região Nordeste, houve redução em comparação
ao ano de 2010 nos Estados de Pernambuco (-20%),
Bahia (-15%) e Alagoas (-83%). Nos demais Estados
da região houve incremento nos casos com destaque
para o Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe. O
município de Fortaleza (CE) se destaca pelo número de
casos notiﬁcados, 26.960, com intensa transmissão
até a SE15 (17 a 23 de abril de 2011). A partir desta
data, evidencia-se tendência à redução.
Na Região Sudeste, os Estados do Rio de Janeiro
e Espírito Santo apresentaram aumento quando
comparado ao mesmo período de 2010. No município
do Rio de Janeiro evidenciou-se pico no registro de
casos no período compreendido entre as SE 11 (13 a
19/03) a 17 (24 a 30/04).
Os municípios de Vitória (5.220), Serra (4.845) e
Colatina (4.219) apresentam o maior número de casos
no Estado do Espírito Santo; veriﬁcou-se tendência à
redução nas últimas semanas analisadas.

Nos Estados de Minas Gerais e São Paulo observouse expressiva redução no número de casos em 2011,
com notiﬁcações principalmente em municípios do
interior, destacando-se a situação encontrada no
município de Ribeirão Preto, com 29.778 notiﬁcações
e tendência à redução das notiﬁcações a partir da
SE20 (15 a 21/05).
Dado digno de registro é aquele veriﬁcado no
município de São Paulo: conforme noticiado no jornal
Folha de São Paulo de 24 de março de 2011, “Uma
DAS ÉREAS MAIS RICAS DE 3ÎO 0AULO O )TAIM "IBI NA
zona oeste, foi um dos distritos da cidade com mais
casos de dengue no início de 2011”. A distribuição de
casos de dengue no município de São Paulo em 2011
encontra-se demonstrado no mapa abaixo:

Dengue em São Paulo
Distribuição dos casos por distrito
em 2011
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Em janeiro e fevereiro, 12 pessoas contraíram a
doença neste distrito, que não costuma ﬁcar entre
os campeões da doença. Em 2010, quando a cidade
registrou recorde de doentes, houve 15 casos na
região. Em 2009, apenas um e, em 2008, nenhum.
/S DADOS DESTE ANO COLOCARAM O )TAIM "IBI EM SEGUNDO
lugar no número de doentes na cidade. O distrito ﬁcou
atrás só de Campo Limpo e Capão Redondo (ambos
na zona sul), e do Tucuruvi (zona norte), empatados
em primeiro lugar com 13 casos cada. Somados, os
96 distritos da capital tiveram 149 doentes no início
de 2011.
/S CASOS DO )TAIM "IBI CHAMARAM A ATEN ÎO DA
Secretaria Municipal de Saúde, que atribui o aumento
da doença à resistência da população em receber os
agentes de zoonose da prefeitura.
De acordo com o órgão, os moradores do distrito estão
entre os que mais recusam a entrada dos agentes
nas residências. A recusa costuma ser mais alta em
bairros ricos.
Além disso, constitui-se um dos locais onde há
maior número de containers ocupando vias públicas,
lugares em que são descartados materiais e que
apresentam muitas facilidades para o acúmulo de
água (reservatório natural de larvas dos mosquitos
Aëdes aegypti).
ti
Certamente representa fenômeno que evidencia a
“democratização” da dengue: o mosquito não respeita
barreiras de classes sociais e prolifera onde lhe
propiciam condições para tal.
Na Região Sul, nos Estados do Paraná e Santa Catarina,
comprovou-se aumento no total de casos notiﬁcados
em 2011. Vale ressaltar que houve importante registro
de casos nos municípios localizados na região norte do
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Estado do Paraná. O município de Londrina apresenta
o maior número de casos notiﬁcados até o momento
(12.809), com tendência à redução da transmissão a
partir da SE 12.
Em todos os Estados da Região Centro-Oeste
veriﬁcou-se redução no número de casos em 2011. O
Estado de Goiás apresenta o maior número de casos
notiﬁcados na região em 2011 (25.541), seguido pelo
Mato Grosso do Sul (12.712).

Casos graves e óbitos
A Portaria 104/2011 estabeleceu a obrigatoriedade
da notiﬁcação imediata dos casos graves e óbitos por
dengue pelas Secretarias Estaduais e Municipais de
Saúde. Com essa iniciativa, o sistema de vigilância da
dengue tornou-se mais sensível.
O objetivo principal dessa medida foi orientar a
organização da assistência nos estados e municípios
com informações oportunas. Esse aumento da sensibilidade tem por consequência um maior volume de
notiﬁcações de casos graves e óbitos considerados
suspeitos, e que no processo de investigação podem
vir a ser conﬁrmados ou descartados.
Foram notiﬁcados 10.840 casos graves de dengue à
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da
Saúde. Desses, 8.102 (75%) foram conﬁrmados e
2.738 ainda se encontram em investigação.
Comparativamente, nesse mesmo intervalo de tempo
em 2010, haviam sido conﬁrmados 14.685 casos
graves. Dessa forma demonstra redução de 45% nos
casos graves conﬁrmados.
As Regiões Sudeste e Nordeste concentram 57% dos
casos graves já conﬁrmados, com destaque para os
Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Ceará.
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Em relação aos óbitos, foram notificados 1.102
suspeitos de dengue, sendo que 310 (28%) foram
conﬁrmados, 288 (26%) permanecem em investigação
e 504 (46%) descartados.
Em 2010, no mesmo período, foram notiﬁcados 1.600
óbitos suspeitos de dengue com a conﬁrmação de
554 (35%) e descartados 1.046 (65%).
Estes dados preliminares demonstram redução de
44% nesse total, mas podem ocorrer variações até a
conclusão do processo de investigação dos óbitos.

A decisão faz parte da Portaria 104, que foi anunciada
na segunda semana de janeiro de 2011, pelo ministro
Alexandre Padilha, e que foi publicada em 26 de
janeiro de 2011 no Diário Oﬁcial da União (DOU).

As Regiões Sudeste e Nordeste concentram o maior
número de óbitos conﬁrmados. Destaca-se que cinco
estados (CE, AM, BA, RJ e SP) concentram 70% dos
óbitos conﬁrmados.

Com a publicação dessa portaria, a dengue passa
a fazer parte de um grupo de 19 enfermidades que
precisam ser comunicadas ao Ministério da Saúde em
24 horas.

Situação Epidemiológica no País
Óbitos - Semana 01 a 26 – 2011*
Figura 1: Distribuição dos óbitos conﬁrmados e em investigação por semana epidemiológica de ocorrência, 2011*
50
45
40

Número de Óbitos

6

Nos Estados do Acre, Mato Grosso do Sul e Amapá,
apesar da alta incidência registrada, foi observado
menor número de óbitos conﬁrmados por dengue.
Todos os órgãos de saúde dos estados e municípios
terão de informar ao Ministério da Saúde, compulsoriamente e no prazo de 24 horas, as mortes e os
casos graves da dengue.
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*Fonte: Sinan/ SES/ CIEVS. Dados parciais sujeitos a alteração.
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Estas doenças fazem parte de outro grupo maior, de
45 enfermidades, que já precisavam ser notiﬁcadas
obrigatoriamente ao órgão federal, com ﬂuxos e
periodicidades distintos, de acordo com a situação
epidemiológica de cada uma.
De acordo com a Portaria 104, os casos de dengue
seguem o ﬂuxo rotineiro de notiﬁcação semanal, mas
os casos graves, os óbitos e os casos produzidos pelo
sorotipo DENV-4 precisam de um melhor acompanhamento, o que justiﬁca a sua inclusão entre as doenças
de notiﬁcação imediata.

fortemente ao advento de um maior número de casos
graves da doença.

Isolamento viral 2011*

Sem positividade
1 Sorotipo Circulante

De acordo com o Ministério da Saúde, a medida vai
possibilitar a identiﬁcação precoce de introdução de
novo sorotipo e de alterações no comportamento
epidemiológico da dengue, com a adoção imediata
das medidas necessárias, por parte do Ministério
da Saúde e das secretarias estaduais e municipais
de saúde. Dessa maneira, será possível identiﬁcar
precocemente as alterações na letalidade provocada
pela dengue, permitindo a investigação epidemiológica
e a adoção de mudanças na rede assistencial para
evitar novas mortes.
A notiﬁcação imediata pode ser feita por telefone, email
ou diretamente na página eletrônica da Secretaria
de Vigilância em Saúde (SVS) da Anvisa, de acordo
com instrumentos e ﬂuxos usado pelo Sistema Único
de Saúde (SUS). A regra vale, inclusive, para casos
ocorridos em ﬁns de semana e feriados.
Quanto aos sorotipos prevalentes, o mapa de
distribuição abaixo evidencia a circulação dos 4
sorotipos em nosso território; chama a atenção o
veriﬁcado nos Estados do Ceará, Bahia e São Paulo
onde se evidencia a presença dos 4 sorotipos,
condição epidemiológica altamente preocupante,
já que é um dos fatores que se correlaciona mais
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2 Sorotipos Circulante
3 Sorotipos Circulantes
4 Sorotipos Circulantes

s IIsolamento
l
DENV4:
DENV AM,
AM RR PA,
PA PI
PI, CE
CE, PE,
PE BA
BA, RJ e SP
s Região NO: DENV1 (51,3%) predominante – 160 de 312 positivas
s Região NE: DENV1 (86,1%) predominante – 751 de 872 positivas
s Região SE: DENV1 (89,8%) predominante 1658 de 1846 positivas
s Região SUL: DENV1 (98,7%) predominante – 101 de 103 positivas
s Região CO: DENV1 (96,7%) predominante – 294 de 304 positivas
Fontes LACEN Estaduais,CGLAB, Instituto Evandro Chagas
* Dados parciais, atualizados em 17/06/2011, sujeitos a alterações.

Dessa forma podemos ressaltar as perspectivas da
dengue para 2012:
s Circulação do DENV 4 junto com outros sorotipos
onde ainda houver suscetíveis
s Novas medidas no Programa Nacional de Controle da Dengue
s 6IGILÊNCIA EPIDEMIOLØGICA ,)2! VIGILÊNCIA LABOratorial, “rumores” etc.)
s Qualidade do trabalho dos agentes de controle
de endemias
s Preparação para surtos
s Atenção ao paciente
s Comunicação e mobilização da comunidade
s Prêmio para experiências inovadoras dos municípios - Expoepi (Experiências Bem-Sucedidas
em Epidemiologia, Prevenção e Controle de
Doenças)
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s Manter antecipação de 2011, isto é, os dados
REVELADOS PELA ,)2! EM NOVEMBRO DE 
foram extremamente úteis para antecipar os
locais onde seria previsível o advento de surtos
mais expressivos da dengue em 2011. Cremos
que os dados a serem divulgados em novembro
de 2011 também servirão para antecipar o que
vai suceder em 2012.
O questionamento que fazemos é que já está na hora
de nos anteciparmos a essas previsões e estabelecer
medidas para diminuir a população de mosquitos em
nossas urbes, que certamente será a medida com
maior impacto na redução dos grandes surtos de
dengue que temos veriﬁcado na última década.

8

Cabe ressaltar algumas características biológicas do
Aëdes aegypti.i São elas:
s O A. aegyptii é um mosquito doméstico.
s Vive dentro ou ao redor de domicílios ou de
outros locais frequentados por pessoas, como
estabelecimentos comerciais e escolas.
s Dentro do ambiente doméstico, os mosquitos
adultos são encontrados com frequência em
lugares como atrás de cortinas, em nichos de
estantes e embaixo de mesas e cadeiras.
s Está sempre perto do homem e não se aventura
às matas, por exemplo.
s Possui hábitos preferencialmente diurnos e
alimenta-se de sangue humano, sobretudo ao
amanhecer e ao entardecer.

O Vetor da Dengue e Febre Amarela

s Mas, como é oportunista, pode picar à noite.

A espécie Aëdes aegyptii é a mais importante na
transmissão da dengue, e também pode ser transmissor
da Febre Amarela Urbana. O Aëdes albopictuss é o
vetor de manutenção da dengue na Ásia, mas até o
momento não foi associado à transmissão da dengue
nas Américas. Já o Haemagoguss é o vetor da febre
amarela silvestre.

s Utiliza diversos tipos de criadouros, cuja água
independe da chuva.
s O aumento da temperatura e da umidade
aumentam seu tempo de vida, sua reprodutibilidade e diminuem o tempo necessário para se
tornarem vetores infectantes.
s Somente as fêmeas realizam a hematofagia para
maturar os ovos (pode chegar a 1.500 durante a
vida).
s Vive por aproximadamente 45 dias. Uma
vez infectada pelo vírus da dengue, assim
permanecerá até morrer.
s Transmissão vertical rara.

O mosquito passa por 4 estágios larvários até atingir a
fase de pupa, antes de atingir o estado adulto.

s Raio de vôo: grandes aglomerados urbanos (favelas) entre 40 e 50 metros. Menor
aglomeração (bairros classe média e alta)
média de 100 metros. Em regiões sem barreiras físicas até 800 metros.
s O tornozelo é o local preferido para as picadas;
o uso de meias e roupas de cores escuras atrai
os insetos. Dessa forma, recomenda-se o uso
de meias claras para minorar as chances do
indivíduo ser picado pelo mosquito.
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s As larvas do mosquito têm fotofobia: ao iluminar
o recipiente com luz, elas se acumulam nos cantos mais escuros.
s Do ovo à forma adulta, o ciclo de vida do A. aegyptii varia de acordo com condições climáticas,
a disponibilidade de alimentos e a quantidade
de larvas existentes no mesmo criadouro.
s Esse processo geralmente leva um período de
oito a doze dias.
São mosquitos de vôo silencioso, que não incomodam
e cuja presença é raramente notada pelos habitantes
da casa. A atividade é maior nas duas ou três horas
que se seguem ao nascer do sol e durante algumas
horas antes do escurecer.
No interior das casas, ou nos dias nublados, podem
alimentar-se durante todo o dia. Como ocorre com os
mosquitos em geral, somente a fêmea é hematófaga.
É assustadiça e interrompe o repasto ao menor movimento do indivíduo picado, apenas para reiniciá-lo na
mesma ou em outra vítima alguns momentos depois.
Por este motivo pica em rápida sucessão várias pessoas da mesma família, sendo frequentes os surtos
domésticos da doença.
A interrupção do repasto numa pessoa virêmica e
o seu imediato reinício num indivíduo não infectado
pode acarretar a transmissão mecânica do vírus, sem
necessidade de replicação viral no mosquito. Normalmente, entretanto, ocorre esta replicação, e o mosquito se torna infectante para o resto da sua vida, que
dura mais ou menos 1 a 4 semanas.
O tempo necessário para o que o mosquito se torne
infectante, após a picada, varia conforme a temperatura ambiente, em 1 a 2 semanas (período de incubação extrínseco). Todas estas características explicam porque o Aëdes aegyptii é um vetor tão eﬁciente.
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Conquanto a transmissão vertical (transovariana) do
vírus tenha sido demonstrada no Aëdes aegypti,i o
seu signiﬁcado para a manutenção das endemias é
desconhecido.
O mosquito é muito prolíﬁco e, em áreas endêmicas,
até uma em cada 20 casas (5%) pode albergar um ou
mais mosquitos infectados.
Estima-se que a transmissão de dengue possa ocorrer sempre que mais de 1% das casas alberguem
criadouros aquáticos. Os casos tendem a aglomerarse em domicílios próximos, em decorrência da limitada autonomia de vôo do mosquito, que é de mais
ou menos 800 m. O mosquito pode, no entanto, disseminar-se passivamente por grandes distâncias sob
a forma de ovos em recipientes transportados (p. ex.,
pneumáticos usados) ou sob a forma alada, no interior
de aviões, navios, trens e carros.
9

A transmissão se mantém durante todo o ano em
países tropicais, mas se intensiﬁca na estação chuvosa porque a elevada umidade aumenta o tempo de
vida dos mosquitos e a maior temperatura acelera o
período de incubação extrínseco.
Os ovos do A. aegyptii (foto abaixo) possuem grande
resistência à dessecação, podendo permanecer fora
da água por até um ano. Já os ovos de Culexx murcham assim que são retirados da água.
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As fotos a seguir apontam uma série de criadouros
do mosquito, presentes com muita frequência nos
grandes aglomerados urbanos.

Diversos criadouros de mosquitos

10

(Fontes das fotos e ilustrações: Boletim do Ministério
da Saúde de Abril de 2002).
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Dengue: Atualização do Suporte
Laboratorial para Diagnóstico
Devido às características inespecíﬁcas de
seu quadro clínico e a necessidade de se
rastrear os sinais de gravidade, o suporte
laboratorial adequado é muito importante
nos casos de dengue.
Podemos dividir a avaliação laboratorial
em dois tipos: por um lado, os exames
inespecíﬁcos que ajudam no diagnóstico
diferencial com outras patologias, muitas
delas que exigem um tratamento especíﬁco imediato, e que podem auxiliar na
monitorização quanto ao desenvolvimento
de formas graves da doença; por outro,
os exames especíﬁcos que procuram
conﬁrmar o diagnóstico de dengue, isto é,
os métodos sorológicos e moleculares.
A disponibilidade recente da pesquisa do
antígeno não-estrutural no 1 (NS1) veio
contribuir para a maior agilidade e acurácia
na identiﬁcação dos casos de dengue.

Exames inespecíﬁcos

Dr. Estevão P. Nunes
Mestre e Doutor em Doenças
Infecciosas e Parasitárias pela
Universidade Federal do Rio de
Janeiro - Médico Pesquisador
do Instituto de Pesquisa Evandro
Chagas/ Fiocruz - Médico consultor da Rede Nacional de
Genotipagem - RENAGENO, do
Programa Nacional de DST/
AIDS do Ministério da Saúde
desde 2004.

Nos primeiros dias de doença, os casos de
dengue se apresentam como uma patologia
viral inespecíﬁca. Em períodos de epidemia
há uma tendência a se diagnosticar
todas as doenças febris agudas como
dengue, o que pode levar ao diagnóstico
incorreto de doenças como leptospirose e
meningococcemia.
Nestes períodos, porém, devido à elevada
incidência, pode aparecer formas atípicas
da doença as quais os médicos podem

não estar preparados para identiﬁcar. Nas
áreas ou nos períodos de baixa incidência,
mesmo casos típicos da doença podem
ser identiﬁcados como outras doenças
virais. Isto pode levar a uma demora na
identificação de um surto epidêmico,
retardando a adoção de medidas de
controle.
O hemograma é exame fundamental na
avaliação dos pacientes com dengue, sendo
importante em várias fases da doença. Na
avaliação inicial, a presença de leucopenia
é um dos critérios diagnósticos de dengue.
Esta leucopenia, embora possa ser severa,
é transitória e não está associada a um risco
signiﬁcativo de bacteremia. A leucocitose,
por sua vez, sugere outros diagnósticos com
sepse, meningococcemia ou leptospirose,
embora possa estar presente também
nas primeiras 24 horas de evolução da
dengue.
Levantamento de série de casos sugere
também que o VHS baixo é encontrado
em aproximadamente 80% dos casos
de dengue, o que pode também ajudar
na diferenciação com as outras doenças
listadas em que o VHS costuma estar
elevado.
A progressão para formas graves da doença
costuma se refletir laboratorialmente
na queda das plaquetas para níveis <
100.000 células/mm3 e na elevação do
hematócrito, sinalizando extravasamento
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de líquido para o espaço extravascular, substrato
patológico central no desenvolvimento dos casos de
choque. Após a identiﬁcação de que a contagem de
plaquetas encontra-se < 100.000 células/mm3, a
avaliação seriada dos níveis de plaquetas, bem como
do leucograma, não necessita ser realizada uma
vez que a transfusão de plaquetas está raramente
indicada, bastando para o seguimento e tomada
de decisões terapêuticas nas formas graves o
acompanhamento do hematócrito, exame de mais
fácil realização. A elevação do hematócrito 20%
acima do valor basal reﬂete a perda de líquidos para
o espaço extravascular e ajuda na identiﬁcação dos
casos que necessitam de reposição hídrica por via
intravenosa.
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A avaliação periódica do hematócrito deve ser
utilizada, então, como parâmetro para indicação da
necessidade de manutenção de hidratação venosa
até estabilização clínica e laboratorial que costuma
acontecer em 24-48 horas.
A prova do laço é reconhecida como critério diagnóstico de dengue, sendo utilizada também como
avaliação quanto ao potencial de desenvolvimento de
fenômenos hemorrágicos. Os pacientes com prova de
laço positiva seriam colocados então em uma linha
prioritária de atendimento em relação à avaliação
quanto ao desenvolvimento de formas graves.
Naqueles pacientes com quadro clínico sugestivo de
dengue que apresentarem prova de laço negativa,
a realização do hemograma poderia ser dispensada
principalmente em locais onde a disponibilidade de
recursos laboratoriais é limitada.
Como o exame apresenta limitações em relação à
sua sensibilidade, é necessário manter a orientação
em todos os casos para o reconhecimento dos sinais
clínicos de alerta.

A maior limitação da prova do laço, no entanto, está
relacionada à falta de treinamento das equipes de
saúde para a realização do teste na forma em que
é padronizado. Em primeiro lugar, é necessária a
utilização de um esﬁngomanômetro de tamanho
adequado à circunferência do braço do paciente. Após
aferição da pressão arterial sistólica e diastólica, estes
valores devem ser somados e divididos por dois.
O manguito deve ser então inﬂado até este valor e
permanecer nele por um tempo mínimo de 3 minutos
na criança e 5 minutos no adulto. Em uma área de
2,5 cm delimitada no braço do paciente devem então
ser contadas as petéquias surgidas durante o teste. É
considerado positivo o teste se surgirem um total de
10 petéquias na criança ou 20 petéquias no adulto.
Outro sinal laboratorial reconhecido como critério de
gravidade é a elevação das transaminases para níveis
acima de 1.000UI/ml, sendo este exame, portanto,
um importante marcador das formas graves da
doença. Estes casos de hepatite são mais comumente
observados nas infecções causadas pelos sorotipos
2 e 3. Alguns autores relacionam a hipoalbuminemia
como outro resultado laboratorial indicativo de formas
graves da doença.
Além disto, nas formas graves, é preciso observar
a função renal que pode estar comprometida
pelo déficit na perfusão, sendo necessária a
avaliação das escórias nitrogenadas e dos
eletrólitos. Particularmente nas crianças é comum
as formas graves evoluírem com distúrbios
eletrolíticos significativos como a hiponatremia.
Como a presença de comorbidade é um fator
predisponente e complicador das formas graves de
dengue, a dosagem da glicemia deve fazer parte
da avaliação inicial dos pacientes com critérios de
hospitalização.
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Em relação aos exames de imagem, o RX de tórax
e o US de abdome, quando disponíveis, podem
ser úteis para a identiﬁcação de hepatomegalia e
derrames cavitários causados pelo extravasamento
de líquido do compartimento intravascular. O US
de abdome pode ajudar também a identiﬁcar a
colecistite acalculosa, complicação conhecida da
doença que costuma aparecer no início do período
de convalescença. Além disto, os exames de imagem
podem auxiliar no diagnóstico diferencial quanto
à presença de foco infeccioso localizado como a
pneumonia ou a colecistite/colangite.

Exames especíﬁcos
Tradicionalmente, o diagnóstico especíﬁco da dengue
sempre foi baseado nos métodos sorológicos. Embora
a inibição da hemaglutinação seja considerada o
padrão ouro para o diagnóstico, o método requer o
pareamento de amostras com coleta na fase aguda e
no período de convalescença para registro da elevação
dos títulos em pelo menos 4 vezes.
Assim a detecção de anticorpos IgM especíﬁcos
através do método de captura por ELISA ou MACELISA é recomendado pela World Health Organization
por apresentar menor custo, ser simples e rápido,
não havendo necessidade de pareamento. Possui,
no entanto, algumas limitações, sendo necessários
geralmente 5 dias de doença para que anticorpos IgM
antidengue sejam produzidos pelo sistema imunológico
do hospedeiro de forma a serem detectáveis pelo
método.
Além disto, em casos de infecções repetidas
por diferentes tipos de dengue, e as infecções secundárias, a resposta IgM pode ser menos expressiva,
já que estaria bloqueada devido à alta resposta IgG.
Em um estudo conduzido com crianças tailandesas
em que havia predominantemente casos de infecção
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secundária, menos de 1/3 dos pacientes apresentavam
exame de MAC-ELISA positivo no momento da
defervescência.
Em relação à especificidade, apesar do relato de
reação cruzada com outros flavovírus, doenças
autoimunes e estados de ativação policlonal de
lnfócitos B, a principal diﬁculdade é a persistência
de níveis detectáveis de anticorpos IgM antidengue
por até 3 meses após a doença. Assim, em áreas de
alta incidência, a positividade neste teste é comum e
pode não reﬂetir a atual doença do paciente. Outros
métodos sorológicos como ﬁxação de complemento
e neutralização são mais complexos, sendo utilizados
somente em pesquisa.
O desenvolvimento do teste para detecção do antígeno não-estrutural 1 (NS1) representou um avanço
signiﬁcativo nos métodos diagnósticos para os casos
de dengue. Trata-se de uma glicoproteína de estrutura
altamente conservada, produzida tanto nas formas de
ligação à membrana celular como na forma que é
secretada, sendo encontrada em grande quantidade
no soro de pacientes doentes. Atualmente, testes de
detecção do antígeno pelo método de ELISA já estão
disponíveis em vários países incluindo o Brasil.
Sua grande vantagem é a positividade do exame já
no primeiro dia de doença. Além disto, possui
especiﬁcidade de aproximadamente 100%, o que
permite deﬁnir o diagnóstico precocemente com
segurança.
Um dos fatores relacionados à sua alta especiﬁcidade
é justamente o reduzido tempo de positividade do
teste. Sua negativação ocorre já a partir do quinto
dia de doença, sendo virtualmente sempre negativo a
partir do décimo dia. Assim, quando o teste encontrase positivo, é certo que se trata da doença atual. Por
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outro lado, este curto tempo em que o teste permanece
positivo restringe sua sensibilidade.
Daí a importância da utilização de um ﬂuxo racional
para utilização deste exame em conjunto com a
sorologia, sendo recomendado este último método
a partir do sexto dia. Estudos sugerem também que
a sensibilidade deste teste pode ser reduzida no
caso de infecções secundárias. Estudo realizado no
Laos sugere também que o teste pode ter reduzida
capacidade de detectar o vírus da dengue tipo 3,
embora o número de pacientes com este sorotipo
tenha sido pequeno.
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Embora o diagnóstico específico dos casos de
dengue através dos métodos descritos seja importante para registro e para ﬁns epidemiológicos,
sua disponibilidade não é universal em nosso
meio, e muitas vezes seu resultado só é disponível
após a resolução do quadro. É importante também
compreender as limitações de sensibilidade e
especiﬁcidade destes testes para evitar a interpretação equivocada de seus resultados.
É preciso ressaltar, no entanto, que se trata de uma
doença autolimitada que não possui tratamento
específico. Os recursos laboratoriais, portanto,
devem ser utilizados com objetivo de afastar a
possibilidade de patologias que necessitem de
tratamento especíﬁco e monitorizar os casos suspeitos de dengue quanto ao desenvolvimento de
formas graves.
Fontes consultadas: ver com o autor.
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Dengue: Dados Clínicos

Inquéritos sorológicos realizados parecem
sugerir que a maioria dos casos de dengue
seja assintomática ou oligossintomática, e a
evolução clínica em geral é de uma doença
febril autolimitada. No entanto, um pequeno
número de casos pode desenvolver formas
graves potencialmente fatais.
As características clínicas inespecíficas
podem diﬁcultar sua identiﬁcação em áreas
ou períodos de baixa incidência quando
a doença geralmente é diagnosticada
erroneamente como outras viroses exantemáticas ou gripe. Por outro lado, em
períodos de elevado número de casos,
outras doenças, algumas com indicação
de tratamento especíﬁco, podem ser inicialmente avaliadas como casos de dengue.
Além disto, o caráter dinâmico da doença
exige que o quadro clínico seja reavaliado
repetidas vezes em busca de sinais de
gravidade que indiquem a modiﬁcação na
abordagem do paciente.

Dr. Ricardo Hayden
Infectologia da Unimes (Universidade Metropolitana de Santos) - Responsável pelo Serviço
de Infectologia da Beneﬁcência
Portuguesa de Santos e do CCIH
da Beneﬁcência Portuguesa de
Santos.
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Historicamente, a dengue sempre foi classiﬁcada em 3 tipos: febre inespecíﬁca,
dengue clássica e febre hemorrágica da
dengue (FHD), esta última subdividida em 4
grupos conforme a gravidade do caso, sendo
o último grau conhecido como Síndrome do
Choque da Dengue (SCD). Recentemente,
esta classiﬁcação vem despertando críticas
pela diﬁculdade na aplicação em áreas de
recursos limitados e pela necessidade de se
utilizar métodos laboratoriais nem sempre

disponíveis, como hemograma, raio-x de
tórax e ultrassonograﬁa de abdome.
Além disto, a prova do laço, recurso fundamental para diagnóstico de dengue
hemorrágica grau 1, nem sempre é aplicada
de maneira apropriada, sendo muitas vezes
ignorada por ser desconfortável e demorada para os parâmetros de uma consulta
médica em época de epidemia. O limite de
100.000 plaquetas por mm3, como critério
para FHD, também parece inadequadamente alto e casos diagnosticados e
abordados adequadamente através de
hidratação venosa podem não evoluir
para os parâmetros de hemoconcentração
estabelecidos.
Outra crítica a esta classiﬁcação é que
a terminologia leva a alguns erros de
interpretação e avaliação, uma vez que
fenômenos hemorrágicos podem ocorrer
na dengue clássica e sua existência não
é o fator determinante para o diagnóstico
de FHD, caracterizada pelo aumento na
permeabilidade vascular.
Assim sendo, embora a classificação
em dengue clássica, febre hemorrágica
da dengue e choque continue sendo
amplamente utilizada, uma nova classificação vem sendo proposta visando
simpliﬁcar a avaliação e homogeneizar a
deﬁnição dos casos, utilizando apenas a
divisão entre formas graves e não graves.
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Embora seja possível reconhecer as diferenças entre
estas duas formas, é importante diferenciar dentro do
grupo de pacientes com dengue não grave aqueles que
apresentam sinais de alerta para o desenvolvimento
de formas graves.
É importante ressaltar sempre os aspectos dinâmicos
da evolução da dengue, isto é, a necessidade de
avaliações clínicas seriadas para que seja possível
monitorizar o aparecimento de sinais de gravidade e as
complicações relacionadas a cada uma das fases.

Tratamento
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Fundamental para se pensar em tratamento é
caracterizar os sinais de alarme/sinais de choque
(sinais de alerta). Por razões de ordem prática, é
desejável dividir os pacientes com quadros não
graves de dengue em dois subgrupos:
1. Pacientes Com Sinais de Alerta
2. Pacientes Sem Sinais de Alerta
Os critérios que devem ser empregados para o
diagnóstico das diferentes formas clínicas de dengue
encontram-se nas tabelas a seguir. Deve-se sempre
ter em mente que até mesmo pacientes que se
apresentam com dengue sem sinais de alerta podem
vir a desenvolver formas graves da doença.

Sinais
Sina
d Chooque
de

s Miocardite
s Insuﬁciência Cardíaca
s Encefalite
s Insuﬁciência Renal
s Hipertensão Arterial
s Pressão arterial convergente
(PA diferencial < 20 mm Hg)
s Extremidades frias, cianose
s Pulso rápido e ﬁno
s Enchimento capilar lento
(> 2 segundos)
s Derrames intracavitários
volumosos (extravasamento
capilar de líquido)

s Hipertensão Arterial
s Pressão arterial convergente
s Extremidades frias, cianose
s Pulso ﬁno e rápido
s Enchimento capilar lento
s Sangramentos
g
((hematêmese
e melena) importantes)
Sinais de Alerta/
s Desidatração
Dengue Grave
s Diminuição do volume urinário
(Agrupados
s Dor abdominal intensa e
para facilitar a
contínua
interpretação
s Letargia
g (sonolência) e cansaço
dos médicos que
extremo
atendem aos
s Irritabilidade (mais
(
comum
pacientes)
s
em crianças pequenas)
s Hepatomegalia
p
g > 2 cm
e dolorosa
s Aumento repentino
p
do hematócrito e queda
de plaquetas
s Derrame intracavitário volumoso
s Desconforto respiratório
s Vômitos persistentes

Dessa forma, a nova classiﬁcação proposta
pode ser exposta através na seguinte tabela:
Provável
Dengue

Dengue
D
e
com
co
conﬁrmação
la
laboratorial

D
Dengue
Grave

s 6IVEVIAJA EM
ÉREA ENDÐMICA
s &EBRE COM 
DOS SEGUINTES
CRITÏRIOS
- Náusea, vômitos
- Rash
- Mialgia e dores
pelo corpo
- Prova dee Laço
- Leucopenia
- Qualquer sinal
de alerta

s Graave
EXTTRAVASAMENTO
CAPPILAR
3EM SINAIS
3
DE FUGA
CAPILAR

s (EM
MORRAGIA SEVERA
s 'RAAVE LESÎO
DE ØRGÎOS

Todos estes sinais e sintomas devem, obrigatoriamente, indicar a internação do paciente.
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Algoritmo de Internação: dengue hemorrágica ou choque

Estabilidade hemodinâmica (Htc,
TA, FC e diurese >0,5ml/Kg/h)

anter hidratação de manutenção por 24
om solução glicoﬁsiológica 1:1 (SG a 5%
480ml + NaCI a 20% 22,5ml)
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Dissecar veia e monitorar
PVC. Recalcular volume de
plasma, soluções hidroeletrolítica
e outros expansores Avaliar

per-hidratação, sinais
C (Fc >100bpm, terce
ha, estertores pulmon
olhosos e hepatomega

ALTA

Tratamento da Dengue
Não há tratamento especíﬁco disponível. É importante,
no entanto, excluir outros diagnósticos uma vez que
pacientes em risco de dengue podem também adquirir
infecções com características clínicas semelhantes e
potencialmente tratáveis tais como malária, meningococcemia e leptospirose. O tratamento, portanto, se
baseia em medidas de suporte, hidratação e prevenção
das complicações. Os pacientes com dengue devem
ser instruídos a manter uma ingestão líquida adequada
para evitar a desidratação. Febre e mialgias devem ser
manejadas com o uso de medicações sintomáticas

Dengue: Dados Clínicos

conforme descrito a seg
é a avaliação cuidadosa e adequada orientação aos
pacientes e familiares quanto à presença de sinais
de alarme.

Paracetamol
O paracetamol difere dos demais antitérmicos AINH
em relação à potência relativa como inibidor da
COX periférica e central. A reduzida ação periférica
do paracetamol está associada a um menor efeito
anti-inﬂamatório, bem como a menor toxicidade
gastrointestinal, renal e a ausência de interferência

Dr. Ricardo Hayden

Algoritmo de Tratamento

Veriﬁcar Sinais
Clínicos*

Prova do laço positiva
e/ou Sangramento

Colher 1 amostra do soro
para exames sorológicos e sangue
otal para isolamento viral, conforme
o dia da doença e orientação da

Iniciar (ou aumentar)
Hidratação Venosa, Internação em
Centro de Saúde, unidade mista
i t
diá i
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g
ontrole ambulatoria
retorno em 48-72h).
uso e Hidratação O
tação ao paciente s
is de Alerta Preenc
ﬁcha individual

nça de sangramento
nça de algum Sinal d
OU Hemoconcentraç
tócrito: crianças >38
s >40%, homens > 4
topenia (<100.000m

* Sinais Clínicos: Dor abdominal intensa
e contínua; Vômitos persistentes;
Hepatomegalia dolorosa; Derrames
cavitários; Sangramentos importantes;
Hipotensão arterial; Diminuição da
pressão diferencial; Hipotensão postural;
Agitação e letargia; Pulso rápido e
fraco; Extremidades frias; Cianose;
Diminuição brusca da temperatura
corpórea associada à sudorese profusa,
taquicardia e lipotímia; e Aumento do
hematócrito (com variação de 20%).
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direta na adesão plaquetária. Sua principal toxicidade,
a lesão hepática, é em geral considerada dose
dependente, estando principalmente associada à
superdosagem intencional ou acidental devido à falta
de conhecimento quanto à presença da substância em
diversas coformulações.
Embora este efeito possa ser potencializado em
situações nas quais 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 hepatopatas crônicos.
Por este perﬁl de segurança, tem sido considerado
agente antitérmico de escolha, principalmente em
situações clínicas nas quais pode haver comprometimento da adesão plaquetária ou da crase sanguínea.
Diversos estudos, principalmente na população
pediátrica, demonstraram efeito antitérmico semelhante a de outras medicações anti-inﬂamatórias.
As doses plenas diárias de paracetamol devem
seguir as seguintes orientações:
10 a 15mg por kg de peso

Crianças

Não exceder 75mg por quilo no período de 24 horas
De 0,5g a cada 4 horas ou 1g a cada 6 horas

Adultos

Não exceder 4g no período de 24 horas

A eﬁcácia antitérmica do paracetamol com a do
ibuprofeno por uma média de 3 dias não demonstrou
diferenças signiﬁcativas em relação à eﬁcácia ou
toxicidade. Porém, 4 crianças, todas tratadas com
ibuprofeno, foram hospitalizadas com hemorragia
digestiva.
Por este motivo, a maior parte dos autores, incluindo
os da Diretrizes para Tratamento na Ásia, considera
esta medicação contraindicada na dengue.
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Ácido Acetilsalicílico e Outros AntiInﬂamatórios
A utilização do AAS é contraindicada devido à 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.
É importante ressaltar que o AAS está contido em
diversas coformulações utilizadas genericamente
como antigripais sendo, portanto, prudente orientar
os pacientes quanto a não utilização de medicações
sintomáticas desconhecidas sem orientação médica
na população em geral, e o fenômeno imunomediado
não parece acontecer com maior frequência na
presença de neutropenia.
Um pequeno estudo prospectivo, envolvendo 110
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 sejam disponíveis,
a dipirona deve ser utilizada com cautela apenas
nos casos nos quais os sintomas de desconforto
permanecem expressivos a despeito da utilização de
paracetamol em dose plena.

Ibuprofeno
Embora o ibuprofeno seja uma medicação da classe
dos anti-inﬂamatórios, há uma noção difundida
entre os clínicos de que sua ação periférica é
dose-dependente e seria seguro utilizar a faixa de
dosagem considerada exclusivamente antitérmica.
No entanto, este limiar é estreito e apresenta
variação interindividual.
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Um estudo que envolveu 84.000 crianças entre
8 meses e 10 anos, com quadros febris diversos,
comparou o uso do ibuprofeno com outros antiinﬂamatórios, e considerou ser contraindicado este
uso pelo risco potencial de aumento de sangramento,
principalmente no trato gastrointestinal.

Dipirona
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.

Organização de Serviços de Saúde
Visando Redução de Letalidade
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s Divulgação ampla da possibilidade de ocorrência
de uma epidemia.
s Preparação da equipe multiproﬁssional para
atenção integrada.
s Hierarquização da rede.
s Triagem nas Unidades de Saúde.
s O papel da rede privada durante as epidemias.
s Protocolos previamente deﬁnidos.
s Envolvimentos de outros segmentos sociais.

Conclusões Finais
Quando um sorotipo viral é introduzido em uma
localidade cuja população acha-se susceptível ao
mesmo tempo, há a possibilidade de uma epidemia
explosiva.Para isso acontecer, o inseto vetor tem de estar
com altos índices de infestação predial e em condições
ambientais. Há fatores macro e microdeterminantes;
entre os primeiros, destacamos fatores como umidade,
temperatura, alta densidade populacional, deﬁciência
de coleta de resíduos sólidos e água potável, e dentre
os microdeterminantes, percentual de susceptíveis
aos sorotipos circulantes, a abundância e tipos de
criadouros dos mosquitos transmissores, altos índices

de infestação predial e a densidade de fêmeas desse
vetor. Como não há perspectiva de uma vacina eﬁcaz,
é fundamental se trabalhar com a redução dos macro
e microdeterminantes.
Recente trabalho do Ministério da Saúde mostra que
as cidades com piores situações epidemiológicas
e com maior número de casos letais eram as que
coincidentemente menos investiram no Programa
de Saúde da Família, e que contavam com menos
equipes disponíveis deste programa.
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Fluxogramas de Atendimento
e de Notificação de Risco
A classificação de risco adotada pelo
Ministério da Saúde do Brasil tem
como objetivo organizar os serviços de
atendimento a pessoas com suspeita de
dengue. Como se sabe, a dengue é uma
doença que evolui por surtos e que, em
geral, há um grande número de pessoas
afetadas em um curto espaço de tempo.
Durante as epidemias, não há médicos ou
enfermeiros em número suficiente para
atender todos em um mesmo momento, e,
além disso, nem todas as pessoas estão
submetidas a um mesmo risco de evoluir
de forma grave.
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pela Universidade de São Paulo,
Mestre em Pediatria pela Universidade Federal de São Paulo
e Professor do Departamento
de Infectologia da Universidade Federal do Rio Grande do
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da Saúde para Assistência a
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suplementar. Neste último caso, é bom que
o médico clínico ou pediatra sempre tenha
em mente a diﬁculdade que existe em se
acompanhar um caso de dengue.
Acreditamos que o caso não deva ser
acompanhado de uma forma individualizada
como ocorre em outras doenças. Durante
os surtos epidêmicos seria aconselhável
que o pediatra tivesse um sistema de
referência rápida do seu paciente do
consultório ou que houvesse uma equipe
formada e capacitada a atender uma
possível emergência do seu paciente.

Vários são os fatores que podem determinar
a evolução da doença para uma forma
mais grave da dengue. Entre eles, está a
presença da comorbidade como a asma,
anemias congênitas, a hipertensão arterial
sistêmica dentre outros. É fundamental,
então, que a atividade da pesquisa esteja
presente, observando se há ou não sinais
de alarme ou sinais de choque.

Ainda que ﬁcasse claro para seu paciente
que caso venha a apresentar alguma
complicação, a mãe ou ele próprio saiba
para onde se dirigir e que neste local haja
uma prioridade de atendimento para os
suspeitos de dengue. Na impossibilidade
disto ocorrer, identiﬁque o sistema de
referência da sua região e utilize o sistema
público de encaminhamento dos casos
graves de dengue.

Um guia importante é a adoção de ﬂuxogramas descritos a seguir como a
abordagem de encaminhamento dos suspeitos de dengue, aqueles sem sinais de
alarme ou choque e sem sangramentos
espontâneos ou a prova do laço positiva,
a serem encaminhados para um acompanhamento ambulatorial que poderá ser
realizado em unidade básica de saúde ou
ainda em consultórios médicos da saúde

Em nossa opinião, nenhum médico deverá
chamar para si a responsabilidade total da
assistência aos suspeitos de dengue. A
doença pode evoluir de uma forma branda
para uma forma grave, às vezes fatal,
em um período tão curto, como 12 a 24
horas. Este fato poderá levar a dissabores
para o médico que acompanha o paciente.
Não é raro que muitos pacientes tenham
sido atendidos por médicos da saúde
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suplementar e que tenha evoluído para o óbito nos
dias subsequentes.
Observe atentamente o que fazer com seu paciente
nestes ﬂuxogramas. Em caso de dúvidas, entre em
contato com o sistema público de assistência a
pessoas com suspeita de dengue.
É sempre bom lembrar que os sinais de choque nos
casos de dengue não serão necessariamente os sinais
de choque que se apresentam nos casos de choque
hipovolêmico. Particularmente na dengue, um retardo
do enchimento capilar, um sofrimento respiratório ou
um pinçamento de pressão podem representar que o
paciente esteja evoluindo com choque, tornando este
caso uma prioridade.
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Os suspeitos de dengue deverão ser, portanto,
classiﬁcados como pertencendo ao grupo A, B, C
ou D. Esta classiﬁcação é evolutiva e um paciente
pertencente ao grupo A poderá evoluir rapidamente
para grupo C ou D. Neste sentido, algumas pessoas
deverão ser atendidas de uma forma mais rápida caso
apresentem sinais de alarme ou sangramento de pele
ou prova do laço positiva.
A coleta de exames também deverá obedecer a uma
classiﬁcação de risco, e a sua interpretação deverá
contemplar o nível de hematócrito e contagem de
plaquetas.
A instituição da terapia independe de exames complementares e, como regra geral, todo paciente com
suspeita de dengue deverá ser submetido a uma
hidratação por via oral ou parenteral conforme cada
caso.
Lembre-se sempre em classificar a que grupo
pertence seu paciente, pois para grupos A & B indica-
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se a hidratação oral enquanto para os grupos C & D
usa-se a hidratação venosa, sendo mais rápida e em
maior volume nos casos de choque ou na presença de
grandes sangramentos.
Observe que, depois de instituída a hidratação venosa,
esta deverá ser monitorada pela determinação do
hematócrito, podendo revelar casos de hiperhidratação.
Referências Bibliográﬁcas:
FALTA O AUTOR MANDAR
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CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

TEM SINAL DE ALARME EE/OU SINAL DE CHOQUE?
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DENGUE – GLOSSÁRIO
Adesão plaquetária: Quando um vaso sanguíneo é lesado, ocorre
exposição da plaqueta ao colágeno. Neste momento, ocorre secreção do
fator de von Willebrand (FvW) que irá se ligar a uma proteina presente
na membrana superﬁcial das plaquetas, a glicoproteína (GPIb). O fator
de von Willebrand serve como ponte de ligação entre as plaquetas e o
endotélio.
Agranulocitose: Ausência de glóbulos brancos, que pode ser
evidenciada no sangue periférico ou na medula óssea.
Anticorpos IgM: Há cinco classes de imunoglobulina com função de
anticorpo: IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Os diferentes tipos se diferenciam
pela suas propriedades biológicas, localizações funcionais e habilidade
para lidar com diferentes antígenos.
Antígeno não-estrutural (NS1): Com o advento da pesquisa do
antígeno NS1, a medicina laboratorial passa agora a dispor de um
teste diagnóstico precoce, que representa importante facilitador
para as subsequentes ações do médico assistente. O antígeno NS1
é uma proteína não estrutural comum aos quatro tipos de dengue,
comportando-se como um marcador de infecção aguda ativa (viremia).
Este antígeno encontra-se em altas concentrações no sangue, tanto na
infecção primária quanto na secundária, sendo detectável a partir do
primeiro dia do surgimento da febre e permanece circulando por até
nove dias depois do aparecimento dos sintomas.
Características:
1) Detectável na fase aguda da doença, antes da soro-conversão;
2) Encontra-se presente nos quatro tipos de infecção pelo vírus da
dengue;
3) Possui alta sensibilidade até o quarto dia dos sintomas, sendo máxima
quando a coleta é efetuada nas primeiras 24 horas da febre. Durante o
estado febril, a sensibilidade relatada varia entre 87,6% a 93,4%;
4) Usando-se o PCR como valor de referência, a especiﬁcidade varia de
98,9% a 100%;
5) Encontrado tanto na infecção primária quanto na secundária;
6) Não ocorrem reações cruzadas com outros tipos de ﬂavivírus; e
7) Havendo suspeita clínica de dengue, com sintomas há mais de cinco
dias e com teste negativo para o antígeno NS1, sugere-se realizar a
sorologia para anticorpos IgG e IgM para conﬁrmar a ocorrência de
soro-conversão.
Artralgia: dor nas articulações
Bacteremia: É deﬁnida pela presença de bactérias na corrente
sanguínea.
Choque hipovolêmico: Forma de choque. Condição em que o coração
é incapaz de fornecer sangue suﬁciente para o corpo devido à perda de
sangue e a falta de nutrientes aos órgãos nobres, distúrbio circulatório
ou volume sanguíneo inadequado. A perda de aproximadamente um
quinto do volume sanguíneo normal, por qualquer causa, pode causar
choque hipovolêmico. Isto inclui sangramento do intestino ou estômago,
outros sangramentos internos, sangramentos externos (por cortes
ou lesões) ou perda de volume sanguíneo e líquidos do corpo (como
pode ocorrer com diarreia, vômitos, obstrução intestinal, inﬂamações,
queimaduras e outros).
Cianose: É um sinal ou sintoma marcado pela coloração azul-arroxeada
da pele, leitos ungueais ou das mucosas. Ocorre devido ao aumento
da hemoglobina não oxidada (desoxi-hemoglobina) ou de pigmentos
hemoglobínicos anormais.
Colescistite acalculosa: Inﬂamação da vesícula biliar na ausência de
cálculos nas vias biliares.
Colescistite/colangite: Inﬂamação, muitas vezes decorrente de
infecções, das vias biliares. A colecistite, muitas vezes, se acompanha

de colangite, isto é, é frequente o acometimento da via biliar a partir do
comprometimento da vesícula biliar.
Defervescência: Desaparecimento da febre.
Déﬁcit na Perfusão: É a principal consequência dos estados de
choque, o qual pode ser deﬁnido das seguintes formas: “Estado clínico
resultante de suprimento inadequado de oxigênio aos tecidos ou
inabilidade dos tecidos em utilizar adequadamente o oxigênio aportado”
(Di Bartola. 1992) e “que resulta em metabolismo celular alterado,
morte celular e disfunção ou falha dos órgãos” (Muir, 1998);“Quadro
de hipoperfusão disseminada de tecidos e células devido à redução
do volume sanguíneo ou débito cardíaco ou redistribuição de sangue,
resultando em um volume circulante efetivo inadequado” (Cotran, Kumar
& Robbins, 1994).
Dessecação: Ação de dessecar, de escoar ou de evaporar as águas.
Ação de tirar a umidade.
Doença autolimitada: Dença que evolui para a cura sem intervenção
terapêutica
Encefalite: Inﬂamação do parênquima cerebral (encéfalo).
Escórias nitrogenadas: Produtos do catabolismo protéico acumulados
em decorrência de alterações renais. Entre as escórias nitrogenadas,
destacam-se ureia, guanidinas, ácido guanidinosuccínico, sulfato de
inoxidil, miosinositol, -2-microglobulina, aminas alifáticas e poliaminas.
Apesar de muitas vezes ser imputada como responsável pela maioria
dos sintomas urêmicos, a ureia isoladamente é capaz de gerar sintomas.
Provavelmente nenhuma toxina isolada é capaz de gerar todos os
sintomas da síndrome urêmica.
Espaço extravascular: O corpo humano é composto aproximadamente
por 60% de água. Esse total de líquido está distribuído em dois
grandes compartimentos: o espaço intracelular (2/3) e o espaço
extracelular (1/3). O espaço extracelular pode, ainda, ser subdivido em
espaços intravascular ( no interior dos vasos - 5 litros) e intersticial (ou
extravascular) entre células (3 litros). O primeiro é representado pelo
volume total de sangue do nosso corpo.
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.
Flavivìrus: Também chamado complexo antigênico de encefalite
japonesa, o ﬂavavírus é um gênero da família Flaviviridae. Este complexo
inclui o vírus do Oeste do Nilo e diversos outros que causam encefalite.
Um dos membros mais conhecidos da família é o vírus da hepatite C.
Além dele, o vírus da dengue e da febre amarela também são bastante
conhecidos.
Gasometria: Medida laboratorial dos gases sanguíneos, a saber:
oxigênio e gás carbônico.
Glicoproteínas: material que compõe as espículas do vírus da
dengue.
Glutation: Glutationa, glutationo ou glutatião (-glutamilcisteinilglicina)
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
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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.
Hemaglutinação: Alguns vírus ou antígenos derivados de vírus, se
adsorvem nas hemácias através de receptores existentes na membrana
destas. Como resultado, as hemácias aglutinam, sendo este fenômeno
denominado de hemaglutinação.
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.
Hematócrito (ou Ht ou Htc): É a percentagem ocupada pelos glóbulos
vermelhos ou hemácias no volume total de sangue. Os valores médios
são diferentes segundo o sexo e idade, e variam entre 0,42-0,52 (42%52%) nos homens e 0,36-0,48 (36%-48%) nas mulheres. Caso o valor
seja inferior à média signiﬁca que existe pouca quantidade de glóbulos
vermelhos; se for superior, existe uma maior quantidade de glóbulso
vermelhos de sangue. Esta é uma medida cada vez mais importante
para efeitos clínicos.
Hematofagia: Hábito de se alimentar com sangue ou a alimentação
com sangue de outro animal.
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).
Hepatomegalia dolorosa: Aumento doloroso do tamanho do fígado.
Essa dor pode se manifestar de modo espontâneo, sendo relatada pelo
paciente ou pode advir da palpação do fígado pelo médico.
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.
ICC: Insuﬁciência Cardíaca Congestiva.
Imunoﬂuorescência; Inibição de Hemaglutinação; MAC-Elisa: 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.
Imunomediado: Processo que se inicia, sendo modulado em sua
intensidade e duração pelo sistema imunológico ativado.
Leucocitose: É o aumento no número de glóbulos brancos (leucócitos)
no sangue. Ocorre em muitas circunstâncias diferentes e constitui
valioso meio de diagnóstico de certas doenças. Contudo, também pode
ser o resultado de reação normal em certas condições, como a gravidez,
a menstruação e exercício muscular. À parte destes casos, a leucocitose
é geralmente devida à existência de um processo inﬂamatório. Assim, no
decurso de muitas doenças infecciosas agudas, como, por exemplo, a
pneumonia, o número destes glóbulos brancos está muito aumentado.

Leucopenia: Redução no número de glóbulos brancos presente no
sangue.
Lipotímia: É a perda mais ou menos completa da consciência,
acompanhada da abolição das funções motrizes e/ou motoras, que
lembram efeito extrapiramidal, com integral conservação das funções
respiratória e cardíaca. A lipotimia se constitui no primeiro grau de
síncope. É acompanhada de palidez, suores frios,vertigens, zumbidos
nos ouvidos: a pessoa tem a impressão angustiante de que vai desmaiar,
mas, de fato, raramente, perderá a consciência. O fênomeno pode ser
causado por emoção violenta, por súbita modiﬁcação da posição deitada
para a posição vertical, ou por toda circunstância análoga, susceptível
de alterar a circulação. A lipotimia usualmente não é grave e deve ser
procurada assistência posterior para averiguação de eventual existência
de patologia desencadeante. Uma causa importante de lipotimia são as
arritmias cardíacas.
LIRA: O índice de infestação do mosquito transmissor da dengue é
ferramenta empregada pelo Ministério da Saúde para avaliar o potencial
epidêmico de determinada região. LIRA é a abreviação de Levantamento
Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti. O Ministério da Saúde
considera normais os índices de até 1% de infestação peridomiciliar
pelo mosquito transmissor da dengue.
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.
Métodos sorológicos e moleculares: Os métodos sorológicos são
empregados para o diagnóstico de infecções através da pesquisa
dos anticorpos induzidos pelos agentes infecciosos. Já os métodos
moleculares, por sua vez, identiﬁcam os agentes infecciosos por
intermédio da ampliﬁcação de seu material genético. Dessa forma, os
primeiros são denominados testes indiretos, ao passo que os segundo
são conhecidos como testes diretos.
Mialgia: dor muscular
Miocardite: Inﬂamação do músculo cardíaco (miocárdio).
Neutropenia: Redução no número de granulócitos no sangue periférico
e/ou na medula óssea.
Oligossintomática: Doença que se apresenta com pouca repercussão
clínica, isto é, na qual há poucos sinais e sintomas clínicos.
Pareamento: Coleta de duas amostras de sangue (ou soro) para
pesquisar “viragem sorológica”, isto é, aumento no teor de anticorpos
na segunda amostra, em geral coletada quinze dias após a primeira.
Parefeitos: Efeitos colaterais dos medicamentos.
Permeabilidade Vascular: É a capacidade de uma parede vascular
deixar extravasar líquido para fora do vaso (exsudação plasmática)
provocando edema. Geralmente ocorre através de mediadores químicos,
como a histamina e a serotonina. A consequência é o edema (inchaço)
e o processo inﬂamatório.
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).
Pinçamento de pressão: Quando se estreita o valor diferencial entre
os níveis de pressão arterial sistólica e diastólica.
Plaquetas: A plaqueta sanguínea ou trombócito é um fragmento
itoplasmático anucleado presente no sangue. É formado na medula
óssea. A sua principal função é a formação de coágulos, participando
portanto do processo de coagulação sanguínea. Uma pessoa normal tem
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entre 150.000 e 400.000 plaquetas por milímetro cúbico de sangue.
Sua diminuição ou disfunção pode levar a sangramentos, assim como
seu aumento pode aumentar o risco de trombose.
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.
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.
PVC: Pressão Venosa Central.
Rash: Termo inglês que pode ser traduzido como exantema.
Resposta IgG: Anticorpos IgG são imunoglobulinas de memória. Elas
ﬁcam no corpo pelo resto da vida ou porque a pessoa se vacinou contra
a doença ou porque teve contato com o agente etiológico da doença. Os
anticorpos de ataque imediato são as imunoglobulinas IgM. Sempre que
elas não estão presentes é porque não há doença em curso. Sempre
que se inicia uma doença, os primeiros anticorpos a surgir são os IgM.
Em seguida, surge a IgG. Ambas vão subindo durante o curso da doença
até que se inicia a cura. Nesse ponto, o IgM vai caindo até desaparecer
completamente e o IgG permanece conferindo imunidade ao paciente.
Semana Epidemiológica: Por convenção internacional, as semanas
epidemiológicas são contadas de domingo a sábado. A primeira semana
do ano é aquela que contém o maior número de dias de janeiro e a
última a que contém o maior número de dias de dezembro.
Transaminases: São enzimas que catalisam reações químicas no
interior das células, onde um grupo amino é transferido de uma
molécula doadora para uma molécula receptora. Estas enzimas
estão presentes em inúmeros órgãos tais como fígado, rins, coração,
pâncreas, musculoesquelético e nos glóbulos vermelho do sangue. A

sua taxa sanguínea é baixa, mas quando qualquer um destes tecidos
estiver com algum dano, as transaminases são derramadas na corrente
sanguínea pelas células, ocorrendo alterações nas suas concentrações.
A interpretação dos níveis altos de TGP e TGO depende do quadro
clinico geral do paciente, já que essas alterações, necessariamente, não
indicam uma doença hepática estabelecida, podendo indicar ou não
algum problema.
Transmissão autóctone: Transmissão da doença se deu dentro de
um determinado território. Normalmente esses territórios podem ser
delimitados na forma de municípios, estados ou países.
Taquicardia: Aumento na frequência cardíaca.
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.
VHS: É a velocidade de hemossedimentação. A velocidade de VHS mede
o grau de sedimentação de glóbulos vermelhos em uma amostra de
sangue durante um período especíﬁco. O VHS é um teste muito sensível,
porém não especíﬁco, que é frequentemente o primeiro indicador de
doença quando outros sinais químicos e físicos estão normais. O VHS
comumente aumenta signiﬁcativamente em doenças inﬂamatórias
disseminadas: as elevações podem ser prolongadas em inﬂamação
localizada e no câncer.
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