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quando, em geral aparecem outras manifestações hemorrágicas
tais como: sangramento gengival, epistaxe, metrorragia prolongada
e até mesmo enterorragia, sem que, com isso, possa ser
estabelecido definitivamente o diagnóstico de Febre Hemorrágica
da Dengue.

Manifestações Clínicas
da Dengue

A

dengue é um dos principais problemas de saúde
pública no Brasil e no mundo. O alerta vem da

OMS (Organização Mundial de Saúde), que calcula
a ocorrência de cerca de 50 milhões de casos/ano.
Apesar das campanhas públicas de conscientização
dos órgãos de governo e de outras entidades da
saúde, a dengue ainda é um desafio a ser vencido
no Brasil.
Para analisar, discutir e sintetizar informações sobre
esta doença, inclusive em crianças, a Limay Editora,
com apoio institucional de Tylenol®, reuniu seis
especialistas do tema, em São Paulo, no dia 17
de agosto. O encontro serviu como ponto de partida
para a elaboração de um material técnico-científico
atualizado.
Temos a convicção de que este é um importante
instrumento de divulgação a respeito dos cuidados
permanentes com a dengue na Pediatria. Mais uma
prestação de serviços com o apoio institucional
de Tylenol à classe médica.
®

As manifestações clínicas da dengue podem ser
classificadas em:
1. Febre inespecífica
2. 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 - (FHD)
Trata-se de manifestação clínica peculiar associada à infecção pelo
vírus da dengue. Deve-se ressaltar, a priori, que nem sempre (aliás,
na minoria dos casos) se apresenta como resultado de evolução
desfavorável de caso bem caracterizado de dengue clássica. A FHD
tem características próprias bem estabelecidas, podendo surgir no
transcurso evolutivo da dengue clássica, geralmente depois de
período de melhora aparente, em geral após 4 a 5 dias do início
das manifestações clínicas da doença.

FEBRE INESPECÍFICA
Como o próprio nome indica, caracteriza-se como manifestação
frustra e leve de febre, normalmente não revestida de maior
expressão clínica, algumas vezes acompanhada de dores por
todo o corpo, além de cefaléia de intensidade menor que aquela
observada no quadro típico.
Representa o maior contingente dentre as pessoas infectadas
pelo vírus da dengue. Pesquisas soroepidemiológicas evidenciam
que, para cada paciente que expressa clinicamente a dengue
clássica, há dez outros assintomáticos ou oligossintomáticos – são
esses últimos aqueles que apresentam o quadro clínico acima
caracterizado.
O quadro clínico é, por conseguinte, muitas vezes assumido como
uma virose inespecífica. O diagnóstico somente é aventado diante
de uma circunstância epidemiológica peculiar e é confirmado
apenas através da realização de exame sorológico.

A FHD tem como fundamentação fisiopatológica o extravasamento
extracapilar, que é o fator subjacente a todas suas manifestações
clínicas. Os fenômenos hemorrágicos, apesar da denominação da
doença, não são presença essencial no cortejo sintomático. As
manifestações hemorrágicas caracterizam-se por: hemorragias
na pele, petéquias, púrpuras, equimoses, sangramento gengival,
nasal e do tubo digestivo, com aparecimento de melena, hematúria
e metrorragia em mulheres.
Mais característicos da FHD são os derrames intracavitários
(em especial o derrame pleural), assim como também microhemorragias em órgãos internos, tais como miocárdio, sistema
nervoso central, fígado, baço, pulmões, etc.
Reconhecem-se fatores de risco para o desenvolvimento da
dengue hemorrágica. A saber:
1. Cepas e características do vírus
2. A nticorpos antidengue preexistentes provindos de infecção
pregressa ou de origem materna em recém-nascidos

DENGUE CLÁSSICA
É a forma clínica mais comumente diagnosticada em épocas
epidêmicas; mas não devemos esquecer, não obstante, de que
representa ao redor de 10% das pessoas infectadas pelo vírus
da dengue.

3. Predisposição genética do hospedeiro (variações
populacionais e raciais)
4. Faixa etária do paciente

Caracteriza-se por um quadro clínico no qual o comprometimento
do estado geral é expressivo em intensidade, acompanhando-se
em geral de febre (de início súbito), cefaléia intensa (algumas vezes
levando à suspeita clínica de meningite), intensas dores pelo corpo,
associadas à mialgia, artralgia, dor retroorbital (principalmente na
movimentação dos olhos). Esse quadro doloroso e febril é referido
muito sabiamente por nossos índios como “febre quebra-ossos”,
figura que exemplifica muito bem as características clínicas da
dengue clássica.

5. Risco maior em infecções sequenciais
6. Transmissão hiperendêmica, observando-se risco maior em
locais com mais de um sorotipo de vírus circulante
7. O risco de FHD é maior para DEN 2 >-DEN 3>-DEN4>DEN 1.
FHD pode ser acompanhada de hepatoesplenomegalia, dores nos
hipocôndrios direito e esquerdo, dor abdominal difusa, desconforto
epigástrico, hemoconcentração (hematócrito elevado >20% em
relação a valores basais) e plaquetopenia. Também decorrentes da
fuga extracapilar, evidencia-se hipoalbuminemia e hiponatremia,
que podem levar à hipovolemia.

Além do quadro febril e doloroso, é comum se observar
náuseas, vômitos, tonturas e intensa prostração, que podem ser
acompanhados por exantema e, eventualmente por prurido. Tal
exantema é caracteristicamente maculopapular, podendo todavia
surgir púrpuras, petéquias e equimoses, que muitas vezes são
expressões clínicas de FHD (Febre Hemorrágica da Dengue),
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Nos casos mais graves é comum a presença de trombocitopenia
associada à coagulopatia, resultante de processo de coagulação
intravascular disseminada (CIVD).
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Este quadro pode acabar por evoluir para colapso circulatório e em
decorrência levar à Síndrome do Choque da Dengue. Nessa fase,
o paciente pode se apresentar com sinais e sintomas que demonstram
a gravidade do momento clínico, tais como:
1. Sangramento
2. Hipotensão ou pulso filiforme
3. Pulso fraco e rápido
4. Desidratação
5. Diminuição do volume urinário
6. Extremidades frias ou cianóticas
7. Dores abdominais agudas
8. Letargia e cansaço extremo
9. Hepato-esplenomegalia
10. Derrames intracavitários

Todos estes sinais e sintomas devem, obrigatoriamente, indicar
a internação do paciente.

Algoritmo de tratamento

SÍNDROME DO CHOQUE DA DENGUE
Representa evolução do quadro de dengue hemorrágica com as
complicações já citadas acima e aparecimento do choque, ou seja,
hipotensão grave, refratária às medidas iniciais, acompanhadas de
acidose metabólica, alterações respiratórias, alterações do sensório e
outras que se não forem atendidas a tempo levam à irreversibilidade e
ao óbito.

Verificar Sinais
Clínicos*

Referências bibliográficas consultadas:
1. Rico-hesser, Harrison lm, Salas RA,et al. Origens of dengue type 2 viruses associated with
increased pathogenicity in the americas. Virology 1997;230:244. 2. Rico-hesser, Microevolution
and virulenceof dengue viruses. Adv, Viruses. Adv Viruses Research 2003;59:315-341. 3.
Gubler, DJ, Dengue and DHF. Clinical microbial rev 1998;11:480. 4. Guzman MG, Kouri G.
Dengue and DHF in the Americas: lessons and challenges. J clin virology 200327:1-13.

Algoritmo de Internação

Internação: dengue hemorrágica ou choque

Colher 1ª amostra do soro
para exames sorológicos e sangue
total para isolamento viral, conforme
o dia da doença e orientação da
Vigilância Epidemiológica.

Não

Sim

Prova do Laço Positiva
e/ou Sangramento

Iniciar (ou aumentar)
Hidratação Venosa, Internação em
Centro de Saúde, unidade mista
ou intermediária

Puncionar veia calibrosa. Iniciar hidratação com soro fisiológico (SF) ou Ringer lactato (RL) (10-20ml/Kg/h)

Não

Sim

Prova do laço negativa e
ausência de sangramentos.
Controle ambulatorial
(retorno em 48-72h).
Repouso e Hidratação Oral.
Orientação ao paciente sobre
Sinais de Alerta. Preencher
ficha individual

Prova do laço positiva e/ ou
presença de sangramentos.
Presença de algum Sinal de
Alerta ou Hemoconcentração
(hematócrito: crianças >38%,
mulheres >40%, homens > 45%).
Plaquetopenia (<100.000mm3).

Monitorar evolução
dos sinais de alerta

Verificar sinais vitais 30/30min, hematócrito 2/2h e balanço hídrico

Instabilidade hemodinâmica: hemoconcentração persistente
ou aumentada, hipotensão arterial, pulso débil e/ou filiforme.

Melhora hemodinâmica: redução da
hemoconcentração, aumento da tensão
arterial, pulso cheio e aumento da diurese

Aumentar infusão de Sf ou RI para 20ml/Kg/h.
Avaliar introdução de oxigenoterapia
Reduzir hidratação (30ml/Kg/dia)

Persiste instabilidade hemodinâmica

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

Expansores plasmáticos:
plasma (20ml/Kg) ou albumina
(3ml/Kg/h)
Persiste instabilidade
hemodinâmica

Manter hidratação de manutenção por 24h
com solução glicofisiológica 1:1 (SG a 5%
480ml + NaCI a 20% 22,5ml)

Dissecar veia e monitorar
PVC. Recalcular volume de
plasma, soluções hidroeletrolíticas
e outros expansores. Avaliar
doenças associadas

ALTA

Hematócrito diminuído
Sinais de sangramento.
Avaliar a coagulopatia
de consumo
Transfusão de sangue.
Avaliar indicação de
concentração de plaquetas
Hiper-hidratação, sinais de
ICC (Fc >100bpm, terceira
bulha, estertores pulmonares
bolhosos e hepatomegalia).

Não

Sim

Observação Ambulatorial: tempo médio
de 3h. Preencher ficha
Hidratação Oral e Venosa

Instabilidade Hemodinâmica

Não

Sim

Diuréticos
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* 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%).

Foco em Crianças e Sorotipo IV

Artur
Timerman

Mestre em Infectologia pela Universidade de São Paulo - Médico do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia de São Paulo, SP.
Chefe do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar Prof. Edmundo Vasconcelos, São Paulo.

Aspectos Epidemiológicos

Aspectos
Epidemiológicos

Em fevereiro de 1989, o vírus da dengue do sorotipo 2 foi,
pela primeira vez isolado, no Brasil - em Belém, no estado
do Pará - de um viajante provindo de Luanda (Angola).
A partir daí é que adentrou no estado do Rio de Janeiro,
em 1990.

Devemos enfatizar ainda que os casos relatados representem
os casos sintomáticos, sendo que os mesmos representam
proporção entre 20-30% dos casos realmente infectados, já
que uma grande parte deles cursa com sinais e sintomas
clínicos mais leves, e acabam não sendo objeto de notificação.

A dengue é um dos principais problemas de saúde pública
no mundo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima
que 2,5 bilhões de pessoas – 2/5 da população mundial
– estejam sob risco de contrair dengue e que ocorram
anualmente cerca de 50 milhões de casos. Desse total, cerca
de 550 mil necessitam de hospitalização e, pelo menos,
20 mil morrem em consequência da doença.

A presença do vetor, associada à mobilidade da população,
levou à disseminação dos sorotipos DENV1 e DENV2 para
20 dos 27 estados do país. Entre os anos de 1990 a 2000,
várias epidemias foram registradas, sobretudo nos grandes
centros urbanos das regiões Sudeste e Nordeste do Brasil,
responsáveis pela maior parte dos casos notificados.

Para nos inteirarmos mais precisamente da real prevalência
da infecção na comunidade, seria necessária a realização de
inquéritos populacionais soroepidemiologicos, infelizmente
ainda não disponíveis em nosso meio.

Nas últimas duas décadas, a incidência de dengue nas
Américas incluindo casos relatados no sul dos EUA,
vem apresentando tendência ascendente, com mais de
30 países informando casos da doença a despeito dos
numerosos programas de erradicação ou controle que têm
sido implementados. Observam-se picos epidêmicos cada
vez mais expressivos, em períodos que se repetem entre 3
e 5 anos, quase de maneira regular. Entre 2001 e 2005,
foram notificados 2.879.926 casos de dengue na região,
sendo 65.235 de dengue hemorrágica, com 789 óbitos.
As maiores incidências nesse período foram reportadas
pelo Brasil, Colômbia, Venezuela, Costa Rica e Honduras
(82% do total de casos reportados).
No Brasil, surtos de dengue foram relatados pela primeira
vez já em 1846 nos Estados do Rio de Janeiro, Bahia,
Pernambuco e em algumas regiões do norte do País; em
1890 foram descritos poucos casos no Paraná. No início
do século XX, houve relatos da doença nos estados de São
Paulo (1916), Santa Catarina e Rio Grande do Sul (ambos
em 1917) e em Niterói, no Rio de Janeiro (1923).
A primeira epidemia documentada clínica e laboratorialmente no Brasil ocorreu em 1981-1982, em Boa Vista (RR),
causada pelos sorotipos 1 e 4, tendo sido reportados mais
de 12.000 casos. Em 1986, ocorreram epidemias atingindo
o Rio de Janeiro e algumas capitais da região Nordeste.
Desde então, a dengue vem ocorrendo no Brasil de forma
continuada, intercalando-se com o advento de epidemias,
geralmente associadas à introdução de novos sorotipos em
áreas anteriormente indenes e/ou alteração do sorotipo
predominante.
Na epidemia de 1986, identificou-se a ocorrência da
circulação do sorotipo DENV1, inicialmente no Estado
do Rio de Janeiro, disseminando-se, a partir de então,
para outros seis estados até o ano de 1990. Nesse
ano, foi identificada a circulação de um novo sorotipo,
o DENV2, também no estado do Rio de Janeiro. Durante a
década de 90, ocorreu aumento significativo na incidência,
reflexo da ampla dispersão do Aedes aegypti por todo
território nacional.
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As regiões Centro-Oeste e Norte foram acometidas mais
tardiamente, com epidemias registradas a partir da segunda
metade da década de 90.
A circulação do sorotipo DENV3 foi identificada, pela
primeira vez, em dezembro de 2000, também no estado
do Rio de Janeiro e, posteriormente, no Estado de Roraima,
em novembro de 2001.
Em 2002, foi observada a maior incidência da doença, quando foram confirmados cerca de 697.000 casos, refletindo a
introdução do sorotipo DENV3. Essa epidemia levou a uma
rápida dispersão do sorotipo DENV3 para outros estados,
sendo que, em 2004, 23 dos 27 estados do país já apresentavam circulação simultânea dos sorotipos DENV1, DENV2
e DENV3.
No Brasil, adultos jovens foram os mais atingidos pela
doença desde a introdução do vírus. No entanto, a partir de
2006, em alguns estados evidenciou-se a recirculação do
sorotipo DENV2 após alguns anos de predomínio do sorotipo
DENV3. Tal cenário levou a um aumento no número de
casos, de formas graves e de hospitalizações em crianças,
principalmente no Nordeste do país.
Em 2008 foram notificados 585.769 casos e novas
epidemias causadas pelo sorotipo DENV2 foram relatadas
em diversos estados do país, marcando o pior cenário da
doença no Brasil em relação ao total de internações e
óbitos até a presente data.
Essas epidemias caracterizaram-se por mudança no padrão
da faixa da população na qual se observavam formas mais
graves da doença: as crianças representaram mais de 50%
dos pacientes internados nos municípios de maior contingente populacional. Mesmo em municípios com menor
população, mais de 25% dos pacientes internados por dengue era de crianças, o que ressalta que todo o país vem
sofrendo, de forma igualitária, essas alterações no perfil
da doença.
No ano de 2009, até a semana epidemiológica 17, foram
notificados 266.285 casos de dengue, o que representa
declínio de 52%, em relação ao mesmo período de 2008.

Casos Notificados de Dengue
Comparação 2008 - 2009
Semanas 1 a 52
Semanas 1 a 20
UF
2008
2009*
Norte
62.040
42.783
RO
7.456
5.871
AC
1.798
16.878
AM
9.754
1.530
RR
2.688
3.665
PA
20.802
7.386
AP
1.190
2.287
TO
18.352
5.166
Nordeste
202.107
114.594
MA
5.336
1.311
PI
4.278
2.771
CE
49.508
9.707
RN
34.437
2.302
PB
7.323
628
PE
30.710
3.636
AL
13.326
2.533
SE
28.912
2.457
BA
28.277
89.249
Sudeste
333.356
109.967
MG
61.757
57.648
ES
27.024
40.489
RJ
238.188
7.440
SP (1)
6.387
4.390
Sul
14.049
7.285
PR
12.797
6.921
SC (2)
587
167
RS (2)
665
197
Centro Oeste
55.086
57.454

Fatores associados ao perfil epidemiológico
das Américas
Os condicionantes da expansão da dengue nas Américas
e no Brasil são similares e referem-se, em grande parte,
ao modelo de crescimento econômico implementado na
região, caracterizado pelo crescimento desordenado dos
centros urbanos.
O Brasil concentra mais de 80% de sua população em áreas
urbanas, com importantes lacunas no setor de infraestrutura,
tais como dificuldades para garantir o abastecimento regular
e contínuo de água, assim como também é deficiente a coleta
e destinação adequada dos resíduos sólidos.
Outros fatores, tais como a acelerada expansão da indústria
de materiais não biodegradáveis, além de condições
climáticas favoráveis, agravadas pelo aquecimento global,
conduzem a um cenário que impede, pelo menos em curto
prazo, a proposição de ações visando à erradicação do vetor
transmissor.
As epidemias de dengue determinam uma importante carga
aos serviços de saúde e à economia dos países. Apesar de
existir poucos estudos sobre o tema, um recente trabalho
realizado em oito países do continente americano e asiático,
incluindo o Brasil, demonstrou que o custo das epidemias
ocorridas nesses países foi de cerca de U$ 1,8 bilhão, somente
com despesas ambulatoriais e hospitalares, sem incluir os
custos com as atividades de vigilância, controle de vetores e
mobilização da população.
O quadro epidemiológico do país aponta para a vulnerabilidade
de ocorrências de epidemias, bem como é previsível o aumento
das formas graves, possibilitando o risco de aumento de óbitos
e da letalidade.
Outro fator de preocupação é o aumento de casos na faixa
etária mais jovem, inclusive crianças, cenário já observado em
outros países.
O Ministério da Saúde do Brasil publicou em 19 de junho de
2009, em seu portal de saúde, a informação que o número de
casos de dengue se reduziu em 50,2% quando se compara
ao ano de 2008 com 20 semanas de 2009. Os dados se encontram resumidos na tabela a seguir.

MS
MT
GO

3.753
9.956
38.689

10.896
23.573
21.943

DF
Total geral

2.688
666.638

1.042
332.083

1. Casos confirmados autóctones. 2. Casos importados
*Fonte: SES/ UFs. Dados até a semana epidemiológica 20, sujeitos à alteração

De acordo com as informações enviadas pelas secretarias estaduais de saúde até o dia 22 de maio de 2009, 874 pessoas
apresentaram FHD (3.247 casos foram registrados em 2008),
o que representa queda de 73% no número de casos. Foram
registrados 77 óbitos por FHD (índice de letalidade de 8,8%) e
46 por DCC (de um total de 1.386 pacientes), caracterizando
o elevadíssimo índice de 3,3% de letalidade.
Tais índices se contrapõem àqueles observados em outros
países latino-americanos e mesmo africanos, onde são
observados níveis de letalidade sempre inferiores a 3%.
Podemos interpretar esse nível elevado como manifestação
de uma somatória de causas, todas elas tendo por base
deficiências estruturais sérias nos serviços primários de
atenção à saúde de população.
Introdução do Sorotipo 4 no Brasil
Desde a breve passagem desse sorotipo na parte oriental da
região amazônica nos idos de 1982, o DENV-4 não mais foi
detectado ou reconhecido como causa de surtos de dengue no
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Brasil. Por esse motivo, as autoridades sanitárias brasileiras
consideraram desnecessária sua inclusão em protocolos de
vigilância epidemiológica de rotina.

entraram diretamente no Brasil ou se o genótipo I do DENV-4
já se encontrava circulando cripticamente em alguma outra
localização nas Américas.

Em 2008, no entanto, foi relatado encontro desse sorotipo
em 3 pacientes de Manaus, que não apresentavam história
de viagem para fora daquela região. Ressalte-se também
que os pesquisadores acadêmicos autores da publicação
não tinham em seus laboratórios de pesquisa cepas do vírus
desse sorotipo. As autoridades de saúde pública brasileira
descartaram esse achado, não somente por não terem
sido capazes de reproduzi-lo em seus laboratórios próprios,
mas também porque afirmaram que não havia relatos de
surtos aparentes de dengue correlacionados a esse sorotipo
no Brasil.

Ressalte-se que dados epidemiológicos da Tailândia
evidenciam que, muito embora o DENV-4 seja menos
prevalente (2%) comparativamente aos outros sorotipos,
ele está envolvido em cerca de 10% dos casos de FHD
subsequentes a infecções secundárias em crianças.

Em 28 de abril de 2009 houve a publicação do seguinte
trabalho de Melo FL, Romano CM, Zanotto PMdA (2009)
Introduction of Dengue Virus 4 (DENV-4) Genotype I into Brazil from Asia? PLoS Negl Trop Dis 3(4): e390. doi:10.1371/
journal.pntd.0000390, no qual os autores procederam
uma análise filogenética mais detalhada dessas cepas
de Manaus. Os resultados corroboraram os achados prévios
de que as cepas eram realmente DENV-4 (amostras AM750
e AM619). Uma segunda análise foi então efetivada, usando
dados obtidos a partir de 34 sequenciamentos de DENV-4,
incluindo-se todos os três genótipos desse sorotipo (I, II
e III) reconhecidos como causadores de surtos ao redor
do mundo.
Deve-se enfatizar que ambas as amostras de Manaus foram
caracterizadas como provenientes da Ásia, sendo ambas
genótipo I. Eles também concluem após detalhada análise
da árvore filogenética desses vírus que “seus achados
representam evidência considerável de que cepas do DENV-4
genótipo I podem de fato estar circulando no Brasil”. Creem
também que se fazem necessárias mais informações sobre
sequenciamentos para corroborar essa impressão.
Sabe-se que o genótipo II do DENV-4 está presente nas
Américas há mais de duas décadas (Caribe, Venezuela e
Guianas). É surpreendente a identificação do genótipo I do
DENV-4 na medida em que se desconhecia, até então, a
circulação dessa cepa no Ocidente.
Esperar-se-ia que a exemplo do que sucederam com os
outros DENVs, essas novas cepas fossem introduzidas nas
Américas a partir da América Central e Caribe.
No entanto, a intensificação das atividades econômicas entre
o Brasil e inúmeros países asiáticos (em especial com a China) pode explicar a introdução desse novo genótipo diretamente no Brasil, poupando as regiões acima mencionadas.
Os resultados apresentados, conquanto preliminares, são
potencialmente preocupantes; deve-se checar se tais cepas
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Em resumo, a presença do DENV-4 nas Américas deve ser
levada em consideração com muita cautela, sendo imperiosa
a intensificação das atividades de vigilância que já estejam
sendo assumidas.
No Brasil, particularmente, acreditamos que deva ser
considerada a execução rotineira de exames sorológicos e o
emprego de metodologias de detecção de ácido nucléico na
qual esteja incluída a pesquisa de DENV-4.
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Aspectos
Laboratoriais
O reconhecimento precoce das manifestações clínicas e
alterações laboratoriais da dengue levará a instituição de
tratamento adequado e melhora no prognóstico evolutivo.
Em quadros mais graves, caso as medidas terapêuticas não
sejam adotadas de imediato o paciente poderá evoluir, em
horas, para a Síndrome do Choque da Dengue e óbito.
Por não haver disponibilidade de imunoprevenção no momento
e a absoluta falta de drogas com ação antiviral eficaz, a terapia
desta enfermidade fica restrita ao uso de medicamentos
sintomáticos, sendo a reposição hídrica adequada a base
terapêutica destas formas graves. No manuseio de casos,
sejam eles graves ou não, o reconhecimento dos sinais de
alarme e das alterações laboratoriais que sugerem fuga capilar
são fundamentais.
As manifestações mais frequentes são muito úteis para
o diagnóstico da dengue clássica, que são: febre em
associação com mialgias, artralgias, cefaléia e exantemas
das mais variadas formas. Do ponto de vista clínico, a dengue
hemorrágica se diferencia da clássica porque não tem os
estágios típicos, se comportando como uma doença febril
aguda, com febre em geral elevada e, não raro, resistente aos
antitérmicos habitualmente utilizados na prática médica.

Referências bibliográficas consultadas: 1. Tauil PL. Aspectos críticos de dengue controladas no Brasil. Cadernos de
Saúde Pública, 2002, 18:867-871. 2. Lourenço-de-Oliveira R,
Honório NA, Castro MG, Schatzmayr HG, Miagostovich MP, Alves
JCR, Silva WC, Leite PJ and Nogueira RMR. Dengue Vírus Type 3
Isolation from Aedes aegypti in the municipality of Nova Iguaçú,
State of Rio de Janeiro. 2002; 97:799-800. 3. Nogueira RMR,
Miagostovich MP, Schatzmayr HG, Santos FB, Araújo ESM, Filippis AMB, Souza RV, Zagne SMO, Nicolai C, Baran M, Teixeira
Filho G. Dengue no estado do Rio de Janeiro, Brasil, 1986-1998,
Rio de Janeiro, RJ, Brasil, Memórias Instituto Oswaldo Cruz,
1999,94:297-304. 4. Holmes EC, Bartley LM, Garnet GP. The
emergence of dengue past, present and future In: Krause RM,
editor. Emerging Infectors; London: Academic Press; 1998. p.
301-25. 5. Gubler DJ, Clark GG. Dengue/dengue hemorrhagic
fever: the emergence of a global health problem. Emerging Infectious Disease 1995; 2(1): 55-7. 6. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Departamento de Operações. Coordenação de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores. Manual
de dengue: Vigilância Epidemiológica e Atenção ao Doente, 2ª
edição, Brasília (DF); 1996. 7. Dengue haemorrhagic fever: diagnosis, treatment, prevention and control. 2nd edition. World
Health Organization. Acessado em 28/08/2009.

Por volta do terceiro dia, ocasionalmente podendo se estender
até o sexto dia, surgem os sinais de alarme clínicos ou
laboratoriais.
Todo paciente com suspeita de dengue deverá, assim que
possível, ser submetido à coleta de sangue para realização
de hemograma com quantificação das plaquetas. Claro que,
em situações epidêmicas, a coleta de sangue para exames
de todos os indivíduos poderá gerar dificuldades ao sistema
público ou privado de saúde. Como regra básica, e em especial
naqueles casos considerados graves, a repetição das análises
laboratoriais deverá ser regra. Faremos a seguir a análise dos
achados laboratoriais na dengue e na FHD.
Prova do laço: Este exame tem a propriedade de avaliar a
fragilidade capilar, que é característica da infecção pelo vírus
da dengue. Embora a literatura não seja unânime na sua
utilidade, a prova do laço positiva indica fragilidade capilar
aumentada e faz com que a equipe médica tenha atenção
especial com o paciente, pois se a esta alteração se somarem
os sinais de alarme poderemos estar diante de um quadro
de FHD, ainda que não existam sangramentos espontâneos.
A técnica de realização da prova do laço está descrita em
outra parte deste manual.
Hemograma com pesquisa de linfócitos atípicos: É um
exame complementar de extrema utilidade na condução de

casos graves da dengue ou em casos de febre hemorrágica
da dengue. Acreditamos que todo esforço deve ser feito no
sentido de se realizá-lo. Atenção especial deverá ser dada
ao tempo para que se disponha do resultado do exame, que
deverá ser o mais rápido possível. Demora na realização ou
obtenção dos resultados poderá resultar em danos graves ao
paciente, pela não identificação de alterações indicativas de
gravidade.
No início muito precoce da doença quase não serão
percebidas alterações na série vermelha. Anemia discreta
poderá se instalar após o terceiro dia da doença em virtude da
interferência do vírus na atividade da medula óssea. Entretanto,
o mais importante deverá ser a interpretação do nível de
hematócrito, que sempre será comparado com os níveis de
normalidade para idade e sexo. De maneira geral, admitese que níveis de hematócrito de 38%, 40% e 45% deveriam
ser considerados normais para crianças, mulheres e homens
saudáveis. Tais limites deverão ser utilizados como referência.
Caso se conheça o padrão normal para aquele paciente em
questão ou se disponham dos padrões de normalidade para a
região, estes deverão ser os parâmetros para a comparação
dos dados.
Atenção especial deverá ser observada para crianças muito
pequenas, em especial aquelas no período neonatal, no qual
os valores de normalidade são muito elevados. Elevações do
hematócrito acima de 10% do valor esperado, se junto com
um sinal clínico de alarme, podem indicar que o paciente
esteja entrando no período conhecido como crítico e poderá
evoluir para o choque dentro de 12 a 48 horas. A elevação
dos níveis do hematócrito sempre deverá ser interpretada
como indicativo de fuga capilar e implica na necessidade da
imediata reposição volêmica adequada, em especial se tal
elevação está acima de 10%.
Claro é que somente deverão ser considerados casos
confirmados de FHD aqueles em que a elevação do hematócrito
seja superior ou igual a 20%. Em algumas situações não
ocorre a elevação de 20% ou mais, e o estudo da relação
Ht:Hb deverá ser calculada. Uma relação acima de 3,2 é
indicativa de fuga capilar e terapia de reposição líquida deverá
também ser instituída.
É fundamental que a terapia de reposição volêmica seja
baseada, além da monitorização clínica, na análise cuidadosa
das variações do hematócrito que podem indicar agravamento
do quadro ou resolução da fuga capilar com a correspondente
reabsorção dos derrames cavitários.
Como regra prática, a repetição do Ht deverá ser feita a cada
visita ao sistema de saúde ou, nos casos de FHD, essa aferição
deverá ser efetivada a cada 4 ou 6 horas. Neste sentido, a
estabilização da ascenção do hematócrito ou sua queda no
sentido do retorno aos níveis basais do paciente deverá ser
sempre interpretada como indicativo de se interromper a
reposição líquida agressiva. Queda do Ht com instabilidade
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hemodinâmica deverá ser sempre indicativa de perda de
sangue total, ou seja, hemorragia, que muitas vezes ainda
não se exteriorizou como no caso de hemorragia digestiva
que acompanha casos de grande gravidade, em especial
naqueles pacientes que fazem uso de ácido acetilsalicílico ou
portadores de úlceras duodenais.
Uma última observação sobre o hematócrito é a correta
interpretação da sua queda juntamente com a piora do
padrão respiratório. Neste caso toda a atenção deverá
ser dirigida para a avaliação da sobrecarga volumétrica
em decorrência da reabsorção dos derrames cavitários,
advinda de reposição volumétrica iatrogênica, devendo ser
instituída terapia diurética rápida. Claro se faz que somente
aqueles pacientes com Ht estável e dentro dos limites da
normalidade poderão receber alta hospitalar, excetuando-se
os que tiveram volumosas hemorragias e que não tenham
sido submetidos à reposição de glóbulos vermelhos.
Em relação aos leucócitos, várias alterações necessariamente
deverão ser avaliadas. Em casos de dengue, normalmente
se espera encontrar leucopenia, que será mais significativa
após o terceiro dia de febre, ou seja, do início da doença.
Habitualmente este deverá ser o padrão durante todo o
curso da doença e, por princípio, não aponta, ainda que se
evidencie queda significativa da contagem de segmentadas, a
necessidade do emprego de terapia antibiótica profilática.
Diante da suspeita de FHD pode-se observar redução
na contagem de leucócitos, mas em cerca de 40% dos
casos poderá haver leucocitose, indicando a probabilidade
de existir uma doença viral complicada. É certo que o
leucograma não deverá ser usado como critério de exclusão
da dengue ou FHD na medida em que todos os padrões
poderão ser vistos.
Atenção especial deverá ser dada à presença de atipia
linfocitária, que venha a surgir naquele período no qual a
FHD seja mais provável. Tal achado poderá ser indicativo de
que o paciente poderá evoluir para formas mais graves da
dengue. Levando-se em consideração a elevada demanda
de exames laboratoriais por ocasião de surtos de dengue,
o que poderia impedir a realização de hemogramas não
automatizados. Muitas vezes essa observação é perdida,
o que certamente dificulta a condução dos casos graves
ou potencialmente graves. Uma vez caracterizada a FHD,
a repetição da análise dos leucócitos torna-se desnecessária,
devendo ser realizada somente quando da programação da
alta hospitalar.
É comum haver super valorização da contagem das
plaquetas. Alguns médicos podem pensar que não se
trata de um caso de dengue se o paciente tem contagem
normal de plaquetas, ou pensar que se trata de um caso de
dengue, em especial dengue grave ou FHD se a contagem
de plaquetas estiver abaixo de 100.000. É sempre bom

10

lembrar que, em várias doenças infecciosas graves, uma
plaquetopenia significativa poderá ser evidenciada. Em
casos de leptospirose icterohemorrágica, menigococcemia,
sepse grave, febre amarela, hantavirose, malária grave este
achado poderá ocorrer.
Como então o médico da rede básica ou de uma unidade
mais avançada deverá se valer deste achado do hemograma?
Em primeiro lugar se faz necessário compreeender um
pouco sobre a razão pela qual ocorre a plaquetopenia e em
que momento evolutivo da doença isto poderá acontecer.
Admitem-se pelo menos cinco razões para que se perceba
a queda, às vezes significativa, na contagem das plaquetas.
A primeira é a parada na produção medular. Deveremos
sempre considerar que, cerca de 48 horas antes do
surgimento da febre, o indivíduo já é virêmico e os efeitos
laboratoriais sobre a medula óssea poderão ser percebidos
nos primeiros dias da doença.
Durante o transcurso da doença e, em virtude da resposta
imune começar a ser estabelecida, a produção de anticorpos
contra a proteína externa do vírus poderá propiciar o
reconhecimento de determinantes antigênicos presentes
nas plaquetas e acarretar uma lise plaquetária imune que,
conjuntamente à queda na produção, poderá levar a uma
expressiva plaquetopenia.
Além dos dois fatores já citados, o próprio vírus da dengue
tem efeito lesivo sobre as plaquetas. Ele pode infectá-la e
produzir lise plaquetária. Poderemos ter, então, três fatores
levando a uma plaquetopenia cada vez mais significativa.
Púrpura trombocitopênica pós-virótica, conquanto possa
produzir baixa significativa na contagem das plaquetas, deverá ser evidenciada somente na fase de convalescência e,
por conseguinte, dificilmente colaboraria para a plaquetopenia observada durante o transcurso febril da dengue.
Em casos de FHD, além dos três fatores inicialmente
relatados, aliam-se aqueles decorrentes da vasculopatia
e coagulopatia, o que acaba por acarretar consumo das
plaquetas. Nesta eventualidade, o clínico perceberá queda
abrupta e significativa na sua contagem até níveis abaixo
de 50 mil e deverão ser interpretados, na maioria das vezes,
com muita cautela, pois poderemos estar diante de um caso
de FHD.
À semelhança do observado quanto à contagem dos
leucócitos, sempre é útil que se proceda a contagem visual
do número de plaquetas. A percepção de um baixo número
de plaquetas, em geral média abaixo de três a cinco plaquetas presentes em campos de maior aumento, e se contados
pelo menos 10 campos, é indicativo de que a contagem
global de plaquetas está abaixo ou igual a 100 mil por
milímetro cúbico.
Do ponto de vista prático, uma vez que a contagem esteja
abaixo ou igual a 100 mil e o paciente apresente os outros

critérios, deverá ser encarado como FHD e, portanto, não
haverá a necessidade da realização de novas contagens.
Exceção se faz aos casos em que ocorram importantes
fenômenos hemorrágicos e haja necessidade de se avaliar
a reposição de concentrado de plaquetas. Como regra,
somente pacientes com contagem superior a 50 mil
plaquetas poderão receber alta hospitalar.
Em resumo cabe aos gestores a disponibilização de recursos humanos e laboratoriais para a realização do hemograma
de forma rápida e adequada. A disponibilização de microcentrífugas em centros de atendimentos a pessoas com dengue
ou suspeitos de dengue deverá ser considerada como a prática adequada a ser implementada.
A bioquímica sanguínea quase nunca deverá ser prioridade
no manejo dos pacientes. Acreditamos que sua realização
deva ser reservada para os casos mais graves ou em que
haja suspeita ou necessidade de se fazer o diagnóstico
diferencial. Um exemplo típico seria a determinação dos
níveis das aminotransferases em casos de suspeita de febre
amarela, nos quais níveis excepcionalmente altos poderão ser
encontrados.
Como regra geral, o vírus da dengue apresenta tropismo
hepático, daí podendo advir a elevação frequentemente
observada nos níveis séricos de ALT ou TGP. Elevação inferior
a oito vezes o limite da normalidade poderá ser percebido
em até 80% dos casos. Ictéricia é achado pouco habitual,
conquanto indicativo de gravidade. A AST ou TGO poderá ter
elevação mais significativa, quer seja pela lesão hepatocelular
ou pelo comprometimento muscular ou de outros tecidos que
podem ocorrer nos casos de dengue.
Quase nunca se faz necessário dosar os níveis séricos
de creatinina e uréia. Em raros casos, e ainda não bem
explicados, a insuficiência renal pode se estabelecer já no
início da doença. Na prática uma doença febril em associação
à elevação das escórias nitrogenadas faz pensar em outras
causas, como por exemplo, leptospirose.
O ionograma é de pouca utilidade nos casos clássicos. Na
FHD, em especial em crianças, tendo em vista possível
hiponatremia que possa advir, é sempre bom que se faça a
dosagem do sódio e potássio para que se possa proceder à
devida intervenção.
A gasometria arterial é dispensável, em especial para evitar
fenômenos iatrogênicos em virtude da plaquetopenia grave
que se instala em alguns casos. Exceção se faz nos casos
de choque pois acidemias significativas poderão desencadear
importantes sangramentos que poderão ser os responsáveis
pelo óbito do paciente.
Como regra geral, a determinação dos níveis de albumina e
globulina deverá ser realizada. Queda nos níveis de albumina
sérica deverá ser interpretada como indicativo da fuga capilar
e que estejamos diante de um caso de FHD. A literatura é

confusa na determinação do ponto de corte a ser estabelecido
com marcador da fuga capilar. O Ministério da Saúde do
Brasil adota o ponto de corte abaixo de 3 gramas/dL como
indicativo de FHD, mas publicações de Porto Rico adotam
nível abaixo de 3,5 para tal. Como se sabe que em muitas
agressões infecciosas ocorre queda da albumina sérica, este
painel optou por utilizar, como o Ministério da Saúde do Brasil,
o nível abaixo de 3 gramas/dL como marcador de fuga capilar
e sua correspondente perda aguda das proteínas plasmáticas
para o terceiro espaço.
Algumas vezes, mesmo após exame clínico cuidadoso, não se
verificam fenômenos hemorrágicos. Esta é a razão pela qual
deverá ser solicitado exame simples da urina para verificação
da presença de hematúria. Se encontrada, e quando em
conjunto a outros achados, poderá servir como critério para
FHD. O exame de urina em especial nas crianças poderá
servir como base para o diagnóstico diferencial com outras
entidades clínicas febris agudas, como a infecção do trato
urinário.
De fundamental importância é a realização dos exames
de imagens nos casos suspeitos de FHD; em casos de
febre indiferenciada ou dengue clássica tais exames serão
dispensáveis. Deve ficar claro que a prioridade, em especial
nos casos de suspeita de FHD, deverá ser a pronta instituição
da terapia de reposição de líquidos e não a realização dos
exames de imagens. Tais exames, muitas vezes, serão úteis
no fechamento dos casos e não em seu manejo clínico.
A percepção por métodos de imagem dos derrames cavitários
poderá ser efetivada por intermédio de RX de tórax, em
especial o decúbito lateral direito, ou pela ecografia torácica
ou abdominal. Se disponível e sempre depois de cuidadosa
avaliação clínica, como por exemplo, a percepção de um
abafamento de bulhas, o ecocardiograma poderá ser útil na
detecção de derrame pericárdico.
O RX de tórax permite detectar ou descartar derrame pleural
e é uma ferramenta disponível em muitos serviços de saúde
do país. Além destas vantagens já citadas, sempre poderá
ser reanalisado pelas equipes da vigilância epidemiológica
com auxílio de um radiologista e ser peça importante no
fechamento de casos de FHD.
Para o clínico que está manejando o caso, sua quantificação
é importante pois grandes derrames pleurais poderão estar
correlacionadas à necessidade de tratamento intensivo pelo
compromentimento respiratório que poderá levar.
A ecografia, embora disponível em muitos centros, exige
examinador experiente em dengue. É possível ainda que sua
realização em crianças com FHD seja prejudicada pelo quadro
de forte dor abdominal presente. Se disponível é, de fato, uma
importante ferramenta para o fechamento dos casos. O edema
da parede da vesícula biliar tem sido considerado por alguns
autores como indicativo de extravasamento de líquido nos
casos de FHD, entretanto, em algumas outras doenças virais,
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tal fenômeno pode vir a ocorrer pois quadros de colecistite
alitiásica tem sido demonstrados em casos de otite média
aguda em crianças, quadros de hepatite pelo vírus A ou febre
amarela. Finalmente, a presença de derrame cavitário deverá,
até prova em contrário, ser indicativa de fuga capilar e levar
ao diagnóstico de FHD em contraposição à dengue clássica.
Para que se confirme um caso de dengue clássica para a
vigilância epidemiológica é necessário apenas a determinação de um vínculo epidemiológico, ou seja, o paciente deverá morar ou ter estado em área com a ocorrência de casos
de dengue. Não há necessidade da determinação por prova
laboratorial da infecção recente pelo vírus da dengue.
Existem várias maneiras de se determinar a infecção,
algumas práticas, outras nem tanto. É importante salientar
que, em casos de FHD, a confirmação laboratorial é condição
necessária para conclusão do caso.
A confirmação laboratorial poderá ser feita pela reação MAC-ELISA para pesquisa de anticorpos IgM para o vírus da dengue; uma
vez reagente, deverá ser interpretada como caso confirmado.
A síntese dos anticorpos da classe IgM se faz logo no início da
doença, podendo ser percebida após o quinto ou sétimo dia de
febre. Mas por razões práticas e para que se evite duas ou mais
coletas, recomenda-se que sua coleta seja feita após o décimo
dia da doença nos casos de dengue clássica e na primeira consulta ou internação nos suspeitos de FHD, com posterior coleta
na convalescência no último caso.
Em casos de segunda infecção pelo vírus da dengue, é possível
que a síntese de IgM não seja detectada pelo MAC-ELISA, sendo
desta forma exame pouco útil na segunda ou terceira infecção.
A solução desta dificuldade só poderá ser feita pela
determinação quantitativa dos anticorpos IgG pela reação de
inibição de hemaglutinação, que tem resultado quantitativo
sendo que níveis acima de 1:1240 coletado na convalescença
precoce é indicativo de infecção secundária. Infelizmente os
testes sorológicos rotineiros não são capazes de determinar
o sorotipo circulante.
A presença de IgM não reativa em casos de infecção secundária
com IgG reativa é muitas vezes interpretada como indicativa
de infecção pregressa pelo vírus da dengue. Diante de caso
fortemente suspeito, em especial naqueles acompanhados por
fenômenos hemorrágicos, o encaminhamento de uma amostra
de soro aos laboratórios de referência deverá ser estimulado.
Claro é que, passados 10 ou 15 dias desde o início dos sintomas,
a coleta de soro que revele-se não reativa tanto para IgG como
para IgM aponta para possibilidade remota de que o caso seja de
infecção pelo vírus da dengue, e um outro diagnóstico deverá ser
colocado como hipótese. É sempre importante que a equipe de
saúde tenha conhecimento sobre a qualidade do teste utilizado
para sorologia, em especial na rede privada. Deve-se questionar
sobre a validação do teste no nosso país.
Recentemente, testes que detectam a proteína NS1 do vírus da
dengue têm sido utilizados tanto pela rede pública como privada.
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Alguns testes são imunocromatográficos, de fácil realização e
interpretação. Seu uso em larga escala, em surtos epidêmicos e em
assintomáticos, mas infectados, ainda não foi estabelecido e falsas
interpretações poderão ocorrer.
Admite-se que, para cada indivíduo sintomático pela infecção pelo
vírus da dengue, cerca de dez outros estarão infectados mas sem
sintomas. Estes últimos poderão desenvolver outras doenças febris
agudas, pois é sabido que, de forma não rara, alguns indivíduos
podem ter uma infecção pelo vírus da dengue simultaneamente a
uma infecção por um vírus respiratório, e sempre poder-se-á discutir
a causa da febre. Se os sinais e sintomas forem todos compatíveis
com dengue, este teste rápido será de grande utilidade, mas se
a clínica não for compatível, o teste rápido reativo poderá trazer
consequências desastrosas para o paciente e equipe de saúde.
A viremia está presente cerca de dois dias antes até cerca de
cinco dias após o início dos sintomas. Neste sentido, o uso deste
teste rápido deverá ficar restrito aos primeiros cinco dias da dença.
O seu uso nos casos de FHD não está estabelecido e sua realização
após o quinto dia de doença, em especial nos casos graves, poderá
levar a um descarte deste diagnóstico e à má condução terapêutica
do caso.
O isolamento viral é, sem sombra de dúvidas, o exame de excelência
a ser realizado nos casos de dengue, em especial nos casos graves
como nos suspeitos de FHD. Ele tem a vantagem de ter como propriedade a real determinação de infecção aguda pelo vírus, além
de ser capaz de identificar o sorotipo circulante e, por conseguinte,
permitir aos gestores da saúde pública se organizarem melhor
no enfrentamento de um pequeno ou grande surto da doença.
Claro está que, com a epidemia já estabelecida, a coleta de
isolamento viral, para a qual deverá ser sempre coletado sangue
total e não soro, será de pouca utilidade exceto para aqueles casos
graves ou de FHD. Toda coleta para isolamento viral deverá ser
imediatamente refrigerada em freezer a -20 ou -70oC.
Toda amostra devidamente identificada e com ficha de referência
preenchida deverá ser encaminhada para os laboratórios de
referência. Tal amostra será inoculada em cultura de célula, em
cérebro de camundongos e submetida a testes moleculares.
No Brasil, o Instituto Evandro Chagas em Belém do Pará e a Fundação
Osvaldo Cruz no Rio de Janeiro são os laboratórios de referência
nacionais. Em alguns outros locais, se faz o isolamento viral de
uma forma mais simples. Não há laboratórios privados envolvidos
no sistema público de isolamento viral.
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Tratamento da Dengue
Não há tratamento específico disponível para a dengue.
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 conforme
descrito abaixo. A medida mais importante é a avaliação
cuidadosa e adequada orientação aos pacientes e familiares
quanto à presença de sinais de alarme.
Uso de analgésicos e antitérmicos
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 à produção da PGE2 a nível
central pode iniciar o processo da 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 prevenção 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 à melhora do desconforto, em geral é válido supor que
esta estratégia esteja indicada desde que o custo metabólico
da febre seja superior aos eventos adversos relacionados às
medicações empregadas.
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 têm
também expressiva ação anti-inflamatória, sendo conhecidos como
anti-inflamatórios não hormonais (AINH).
Embora apresentem características farmacocinéticas diferentes e
variações na potência da ação nos diversos tecidos, com consequentes
diferenças em relação a seus parefeitos, seu mecanismo de ação e suas
propriedades gerais fazem com que habitualmente estes medicamentos
sejam analisados em grupo. Todos estes medicamentos são absorvidos
completamente e apresentam desprezível fenômeno de primeira
passagem hepática, apresentam forte ligação à albumina e pequeno
volume de distribuição. Em relação à meia-vida podem ser divididos em
ação curta (menos de 6 horas) e ação longa (mais de 6 horas).

Existe uma clara variação individual na resposta terapêutica 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 prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanes. Embora a extensão desta inibição seja variável entre os diversos AINH’s, nenhum
estudo relacionou essa característica com a eficácia anti-inflamatória de cada substância.
Duas formas principais da ciclooxigenase são descritas, COX 1 e COX-2.
Estas duas formas contêm 60% de homologia em suas sequências de
aminoácidos, porém existem importantes diferenças na regulação e
expressão destas enzimas nos diversos tecidos:
• COX-1 é expressa 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 a 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 pela 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 podem afetar tanto a sua atividade quanto a
sua toxicidade. Como os parefeitos desta classe como, por exemplo,
a interferência na adesão plaquetária, a hemorragia digestiva e a
nefrotoxicidade pareciam relacionadas à ação inibitória sobre a COX-1,
postulava-se que a máxima adequação destes medicamentos seria
a inibição da COX-2 induzida pelos mediadores inflamatórios sem
interferência com a isoforma COX- 1 constitucional.
Inibidores seletivos da COX-2 de última geração, no entanto,
acabaram, apresentando inesperado perfil toxicológico em longo
prazo em relação a incidência de eventos vasculares, demonstrando
que a ação destes medicamentos 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 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 direta na adesão plaquetária. Sua
principal toxicidade, a lesão hepática, é geralmente considerada dose-
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dependente, estando principalmente associada à super-dosagem
intencional ou acidental, devido à falta de conhecimento quanto a
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 hapatopatas
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 à de outras
medicações anti-inflamatórias.
As doses plenas diárias de paracetamol devem observar nas seguintes
orientações:
Doses de PARACETAMOL

Crianças

Adultos

10 a 15mg por kg de peso
Não exceder 75mg por quilo no período de 24 horas
De 0,5g a cada 4 horas ou 1g a cada 6 horas
Não exceder 4g no período de 24 horas

Ibuprofeno
Embora o ibuprofeno seja uma medicação da classe dos antiinflamatórios, 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. Um estudo
envolvendo 84.000 crianças entre 8 meses a 10 anos, com quadros
febris diversos, que comparou 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 a Diretrizes para Tratamento na Ásia, considera esta
medicação contraindicada nos casos de dengue.
Ácido acetilsalicílico e outros
anti- inflamatórios
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.
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A utilização de outros anti-inflamatórios é também considerada
contraindicada pelo risco potencial de aumento de sangramento
principalmente do 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 na população
em geral, e o fenômento 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.
Corticóides
A base imunológica da fisiopatologia da dengue hemorrágica levou ao
interesse na utilização de corticóides no tratamento desta infecção.
No entanto uma metanálise de estudos, envolvendo um total de 284
pacientes, demonstrou que o uso de corticóides não foi superior ao
placebo na redução do número de mortes, complicações sérias ou
necessidade de hemotransfusões.
Nenhuma outra modalidade terapêutica, incluindo imunomoduladores
ou medicações homeopáticas utilizadas em nosso meio, mostrou-se
útil na prevenção de casos graves ou na redução do risco de óbito em
estudos controlados.
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 ingestão hídrica.
O efeito analgésico destas medicações é, em geral, suficiente para a
melhoria do bem-estar, sendo desnecessário e pouco realístico reduzir
a temperatura corporal para abaixo de 38oC. Os pacientes devem ser
orientados e tranqüilizados nesta primeira fase sobre o baixo risco de
complicações associadas à 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 frequente 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.
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 a redução do
volume urinário.

Terapia de Hidratação
O aumento da permeabilidade vascular na dengue deve ser
abordado de forma agressiva para prevenção ou reversão
do choque hipovolêmico. Em casos brandos, ou quando os
cuidados médicos são instalados precocemente, a reidratação
oral pode ser suficiente, desde que o paciente tolere o aporte
de líquidos necessário. No entanto, para os pacientes em
que o extravasamento de líquidos para o compartimento
extravascular se encontra estabelecido, a administração de
fluidos por via intravenosa é geralmente recomendada.
Tratamento do Choque hipovolêmico

da permeabilidade vascular são reabsorvidos e o paciente
pode passar a sofrer as consequências da hipervolemia.
Na ausência de complicações, os pacientes com febre
hemorrágica da dengue vão apresentar estabilidade clínica
em poucos dias. Após 24-48 horas de apirexia, estabilidade
clínica e normalização do hematócrito e da ingestão por
via oral, o paciente pode receber alta hospitalar.
A transfusão de plaquetas é raramente útil no manejo das
complicações da dengue, devendo ser utilizada apenas nos
casos de plaquetopenia severa (<10.000) com sangramento
ativo significativo, raramente encontrado no curso clínico
da doença.

Os ensaios clínicos randomizados, que estudaram o efeito
da utilização de diferentes tipos de fluidos intravenosos
em crianças com Síndrome do Choque da Dengue não
demonstraram diferenças estatisticamente significativas entre
a utilização de Ringer lactato e diferentes tipos de colóide. O
uso de cristalóides, portanto, demonstrou ser seguro e eficaz
no tratamento da dengue hemorrágica, devendo se utilizar
outras soluções apenas em caso de choque refratário.
Um protocolo para hidratação intravenosa foi desenvolvido
pelo World Health Organization e adaptado com algumas
variações em outros países para a abordagem dos casos da
Síndrome do Choque da Dengue. Consiste na administração
rápida de solução salina 0,9% ou Ringer Lactato com 10-20mL/
Kg de peso em 1 ou 2 acessos periféricos, seguido pela infusão
contínua de 10mL/Kg/hora. Uma vez que os sinais vitais e o
débito urinário estejam normalizados, a velocidade de infusão
pode ser gradualmente reduzida. Caso não se obtenha resposta
inicial com esta estratégia, e continue a haver elevação do
hematócrito, outras abordagens como a utilização de colóides
podem ser tentadas. A manutenção dos sinais de choque
acompanhada de queda do hematócrito é habitualmente
um sinal da existência de fenômenos hemorrágicos e, neste
caso, deve se considerar a transfusão de concentrados de
hemácias. O uso de aminas deve ser evitado pois pode levar
a uma piora da perfusão tecidual se a reposição volêmica não
tiver sido adequada.
A abordagem terapêutica nos casos de FHD deverá ser
reavaliada a cada 30 minutos através do exame clínico, com
aferição do hematócrito a cada 2-4 horas. A observação
clínica rigorosa é essencial mesmo após o sucesso da
ressuscitação volêmica inicial, pois os pacientes podem
ainda desenvolver o choque nas 48 horas subsequentes.
A grande maioria dos pacientes que se apresenta para a
avaliação médica, antes da instalação do choque grave e
recebe a terapia de reposição hidroeletrolítica adequada,
se recupera rapidamente. Uma vez que o paciente seja
novamente capaz de ingerir líquido por via oral, apresente
o hematócrito normal e o volume urinário adequado,
a hidratação intravenosa deve ser interrompida pois os
fluidos perdidos para os tecidos no período de alteração
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A Dengue em Pediatria
A maioria das infecções por dengue em crianças é
assintomática ou oligossintomática. Em estudos realizados
no Rio de Janeiro encontraram 33% de sorologia positiva
em escolares que informaram não ter tido a doença, e em
pesquisa realizada na Tailândia demonstrou que a infecção
por dengue resultou em somente 1 dia de ausência à escola.
Porém em países onde a dengue é epidemia, pode ocorrer
uma mudança nesse quadro.
	Em 2008, de acordo com os dados disponíveis, foram
internados 3.237 pacientes com dengue no estado do Rio
de Janeiro, sendo que 53% das internações ocorreram na
faixa pediátrica (< que 14 anos). Este aumento na faixa
pediátrica vem acompanhado de um aumento na letalidade
e no número de internações.
O aumento alarmante dos casos de dengue em crianças é
relacionado ao fato de que na medida em que a população
adulta vai sendo infectada pelos diversos sorotipos e
adquirindo imunidade específica para cada um deles as
crianças crescem em importância epidemiológica, por
constituírem o grupo populacional mais suscetível.
Além disso, existe uma curiosa relevância na passagem de
anticorpos maternos na fisiopatologia da doença. Lactentes
com mães previamente infectadas podem apresentar um
incremento das manifestações clínicas associado à passagem
passiva de anticorpos, que, neste caso, funcionam como
uma infecção prévia, levando a quadros mais graves como a
febre hemorrágica da dengue. Este aumento de gravidade da
doença acarretado por anticorpos de transmissão passiva não
é descrito para nenhuma outra doença.
Quadro Clínico em Pediatria
Na infância é difícil diferenciar a dengue das demais doenças
febris. Em Cuba, a febre associada ao exantema foi sinal
mais frequente em crianças hospitalizadas com dengue
enquanto que, na Tailândia, o rubor facial parece ser um sinal
importante.
Em regiões endêmicas, a associação da febre mais dois
dos seguintes sintomas (cefaléia, dor retroorbitária, mialgia,
prostração, exantema) é preditor de dengue clássica.
Em crianças em idade escolar o quadro clínico pode ser
semelhante aos adultos. Nos menores de dois anos de
idade, os sintomas cefaléia, mialgias e artralgias podem
manifestar-se sob a forma de choro persistente, adinamia,
irritabilidade, geralmente com ausência de manifestações
respiratórias, podendo confundir-se com outros quadros
infecciosos febris próprios dessa faixa etária, como otite,
meningite e amigdalite.
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Em crianças, as formas graves surgem geralmente em
torno do terceiro dia de doença, acompanhadas ou não de
diminuição da febre. O agravamento costuma ser súbito,
diferentemente do agravamento do adulto que ocorre de
forma gradual. Os sinais de alerta e o agravamento do quadro
costumam ocorrer na fase de remissão da febre.
Em 5 a 30% dos casos podem ocorrer manifestações
hemorrágicas, principalmente gengivorragia, petéquias
ou epistaxe e, mais raramente, hematêmese e hematúria,
tornando importante a diferenciação desses casos de dengue
clássica com complicações hemorrágicas daqueles casos
de FHD.
A convalescença pode ser prolongada, por até dois meses, com
astenia, depressão e bradicardia, retardando a retomada das
atividades cotidianas do paciente. Na dengue hemorrágica,
o quadro clínico inicial é igual ao da forma clássica. Os
fenômenos hemorrágicos ou choque surgem com a resolução
repentina da febre por volta do 3º ao 5º dia.
Portanto, é preciso ficar atento para os seguintes sinais de
alerta para o choque:
• Dor abdominal intensa e contínua (lembra abdome
agudo cirúrgico)
• Vômitos persistentes
• Hepatomegalia dolorosa
Complicações mais frequentes
Em frequência cada vez maior, têm sido registrados
casos de comprometimento do sistema nervoso central,
comprometimento hepático, esplênico e miocardiopatia.
A complicação mais frequentemente descrita é a hepática.
Grande parte dos estudos avaliando alterações hepáticas
foi feita em crianças. As evidências clínicas de envolvimento
hepático na dengue incluem a presença de hepatomegalia e
aumento das enzimas hepáticas.
A hepatomegalia é um achado frequente e ocorre tanto em
pacientes com FHD ou com dengue sem complicações.
O aumento dos níveis de transaminases foi descrito em diversos estudos e tendem a se normalizar em 14 a 21 dias
após a infecção.
As alterações hepáticas podem estar relacionadas com:
comprometimento hepático prévio, agressividade do vírus ou
uso de medicamentos com toxicidade hepática em excesso.
Alguns investigadores sugerem que as alterações hepáticas
podem ser potencializadas por uso de medicamentos como
paracetamol, salicilatos e outros, fato este ainda não confirmado.
Quadros graves podem estar relacionados a outros fatores
como os apresentados ou em trabalho feito na Tailândia
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durante oito anos, em que, aproximadamente, 18.000 casos
de crianças em Bankok foram hospitalizadas e mil delas
foram a óbito. Aproximadamente 30% foram hospitalizadas
com febre hemorrágica da dengue ou choque.

Como se encontra detalhado no capítulo sobre tratamento
da dengue também em crianças, as drogas antitérmicas e
analgésicas que podem ser indicadas em casos de dengue
são o paracetamol e a dipirona.

Apesar de alta incidência em crianças tailandesas e chinesas,
não houve casos graves em crianças descendentes de
europeus e americanos que vivem em Bankok, sugerindo que
diferenças genéticas e nutricionais podem estar relacionadas
com diferenças de suscetibilidades.

Devemos enfatizar a importância do uso dessas drogas na
posologia adequada, isto é, em conformidade com o peso
da criança. Ressaltamos a não indicação do uso do ácido
acetilsalicílico e ibuprofeno em casos de dengue ou nos quais
se presume tal diagnóstico.

Em estudo realizado na Tailândia, a fisiopatologia da
severidade do quadro é mediada a pela liberação de fatores
do hospedeiro (mediadores imunológicos) com IL8, IL1β,
MMP-9 e Fas.
Dados laboratoriais
Em trabalho realizado na Tailândia, comparando dengue
clássica com quadros graves (dengue hemorrágica), o
quadro grave pode ter mais leucocitose e ter também menor
percentual de linfócitos típicos.
Fatores de gravidade como manifestação hemorrágica,
plaquetopenia, aumento hematócrito, prova do laço positivo,
diminuição de albumina e evidência de extravasamento capilar
também estão presentes nos casos graves em crianças.
“Em crianças, os testes sorológicos devem ser interpretados da mesma forma que em adultos, levando se em
consideração as peculiaridades relativas à passagem de
anticorpos maternos no primeiro ano de vida”.
O diagnóstico diferencial da dengue em crianças, conforme
ressaltado, apresenta, em sua maioria, doença clínica
indiferenciada em relação a outras doenças viróticas próprias
da idade. Muitas vezes é impossível de ser estabelecido
clinicamente, quando então a situação epidemiológica
e o exame sorológico passam a ser fundamentais.
Nas formas clínicas mais graves, o diagnóstico diferencial
reveste-se de maior relevância, visto que um diagnóstico
incorreto da dengue levaria a não se assumir condutas
terapêuticas obrigatórias em outras patologias graves como
as meningites bacterianas, leptospirose e bacteremias.

A reposição hídrica deve ser feita preferencialmente por via
oral por ser mais fisiológica. Caso necessite hidratação por via
endovenosa, utiliza-se a Fórmula de Holliday que estabelece
as necessidades hídricas para as 24 horas.
Para crianças, um cálculo de 100ml/Kg para o primeiros 10kg
de peso, para os próximos 10kg, usar 50ml/kg e para o peso
restante utilizar 20ml/kg. É necessário fazer a reposição de
perdas líquidas. Esta reposição deverá ser calculada, habitualmente pelas perdas.
Vacinas e Dengue
Devido ao grande número de casos de doença e as dificuldades
de controle do vetor, foram iniciados estudos com vacina que
provavelmente serão a melhor forma de controle da doença.
Uma vacina para se mostrar eficaz necessita comprovar imunogenicidade para os 4 tipos de virus da dengue, em diferentes
faixas de idade e em avaliações em países com alta frequência
de casos, uma proteção contra as formas graves da doença.
O ponto inicial das pesquisas foram estudos de Thomas
Monath e colaboradores que, inicialmente, desenvolveram
uma vacina de virus vivo atenuado quimerico contra Encefalite Japonesa através da substituição de genes na vacina
17D da febre amarela, produzindo uma vacina quimérica.
Metodologia similar tem sido utilizada na vacina de Dengue
pela produção de vírus quiméricos através da substituição
de genes que codificam as proteínas estruturais destes vírus.
Outra estratégia vacinal é a utilização de virus inativado.
Espera-se início de fase 3 para as vacinas para 2010 e possível licenciamento em 2011.

Tratamento
Não existe tratamento específico para a infecção pelo vírus
da dengue. A terapêutica é principalmente sintomática e
de suporte, com reposição hídrica e manutenção do estado
geral, com o objetivo de corrigir distúrbios metabólicos e
manifestações clínicas de choque e de hemorragia.
 as crianças em particular, a manifestação clínica mais freN
quente é a febre sem sinais localizatórios. Consequentemente,
os antitérmicos têm participação importante no tratamento
inicial da dengue.
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