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Dengue

• A dengue é a doença transmitida por artrópodes mais comum e 
importante no mundo

• A incidência da dengue aumentou dramaticamente nas últimas 
décadas, com estimativas de 40% a 50% da população mundial 
em risco para a doença em áreas tropicais, subtropicais e, mais 
recentemente, até em áreas temperadas, com estimativa de 
390 milhões de casos novos por ano no Mundo

• São 4 sorotipos de Dengue, no atual surto estamos participação 
do DENV-1 porém há circulação no Estado da Bahia também do 
DENV-2



Dengue

• A doença tem um período de incubação médio entre 4 a 10 dias 
(variação de 3-14 dias)

• Os sintomas da dengue geralmente duram de 2 a 7 dias.

• Muitos indivíduos com dengue podem apresentar-se com febre 
isolada, associada ou não a mialgias que podem se manifestar como 
uma “dor nas costas”, sem outros sintomas

• É por isso que em situações epidêmicas (de surtos) um paciente é 
considerado como suspeito para Dengue se apresenta pelo menos 
um quadro febril inespecífico, sem achados segmentares (tais 
como dor de garganta, tosse, ou dor ao urinar, por exemplo)

• Crianças menores do que 15 anos geralmente apresentam-se como 
uma síndrome febril não específica, que pode ser acompanhada 
por exantema



Fisiopatogenia

• O mecanismo fisiopatológico na Dengue decorre de lesão endotelial
direta pelo vírus, produção de anticorpos que reagem com o 
endotélio vascular, lesão por produção de TNF-alfa dos macrófagos, 
produção de quimiocinas dos mastócitos, produção de várias
citocinas por monócitos, levando a aumento da permeabilidade
vascular e endotelial, com consequente extravasamento de liquido
intravascular (soro, plasma) para o 3o. Espaço

• A medida que o dano vascular progride, maior é o extravasamento, 
com consequente saída de proteínas (hipoproteinemia, levando a 
edemas), saída de hemáceas (levando a petéquias e sangramentos), 
com redução progressiva do conteúdo intravascular, e finalmente
choque e hemorragia





• A gravidade da Dengue é proporcional ao grau de VAZAMENTO 
pelos vasos sanguíneos:

• Se for pequeno o vazamento, sai o soro

• Se for maior, saem proteínas, o plasma

• Se for maior, saem células

• Se for ainda maior, saem as hemáceas



Dengue é uma doença de vazamento: 

O médico deve ser um bom Encanador



Diagnóstico clínico da Dengue



Dengue clássica

• Pacientes com dengue clássica apresentam-se com um 
pródromo de calafrios; exantema cutânea, incluindo rash
máculo-eritematoso, ou petequial ou morbiliforme; rubor 
facial, que pode durar de 2 a 3 dias; além de cefaléia
retroorbitária, mal-estar, e astenia

• Deve-se suspeitar de dengue em indivíduos que apresentem 
febre alta (39-40°C) de início súbito, cefaléia retro-orbitária, 
dores musculares e articulares, náuseas, linfadenopatia satélite, 
além de exantema



Dengue clássica

• Quadro abrupto de febre de 39-40C, cefaléia
retroorbitária, rash cutâneo maculo-eritematoso difuso, 
algumas vezes morbiliforme, podendo ser também
petequial

• Essa fase dura de 5 a 8 dias em média

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

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

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





Sinais de alarme são manifestações da gravidade
dos distúrbios vasculares e sistêmicos

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

• b) Vômitos persistentes

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

• d) Hipotensão postural e/ou lipotimia

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

• f) Sangramento de mucosa

• g) Letargia e/ou irritabilidade

• h) Aumento progressivo do hematócrito



Dengue grave representa o espectro mais
grave de manifestações da doença

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

• Acúmulo de líquidos com desconforto respiratório

• Sangramentos graves

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



Choque

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

• Nessa fase o doente tem taquicardia, extremidades frias, pulso
fraco e filiforme, redução da pressão de pulso (< 20mmHg)
que é a diferença entre a PAS e a PAD

• Esse paciente frequentemente apresenta-se também
taquipneico e oligúrico (< 400-500mL/dia ou aproximadamente
20mL/hora em pacientes adultos)



Não esquecer de medir o enchimento capilar



Prova do Laço: Positiva > 20 petéquias



Diagnóstico laboratorial de Dengue

• NS1 positivo a partir do 1o. dia até o 6o. dia de sintomas

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

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

• Rt-PCR para Dengue nos primeiros 10 dias

•  Não esquecer de inserir data de início dos sintomas na
requisição



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

• Hematócrito Pode estar normal ou elevado, dependendo do grau de hemoconcentração
que é proporcional ao grau de extravasamento vascular

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

• Plaquetas Geralmente menor do que 100.000/mm3 (método de Fônio é o mais correto
para interpretação, principalmente para valores < 20.000/mm3)

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

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

Diagnóstico de Dengue pelo laboratório inespecífico





Classificação de risco



Grupos especiais: Dengue

• Lactentes menores do que 2 anos; 

• maiores de 65 anos; 

• gestantes; 

• pacientes com asma; diabetes mellitus; 
hipertensão arterial;

• cardiopatas; 

• pneumopatas; 

• pacientes com disfunção renal ou hematológica



Grupo A: assistência na unidade básica

• Caso suspeito de dengue

• Não pertence a grupos especiais

• Ausência de sinais de alarme



Tratamento pacientes com Dengue sem 
sinais de alarme (DAS)

• O mais importante é a reposição de líquidos ao paciente com suspeita de Dengue 

em todas as fases da doença. 

• Na DSA os pacientes devem fazer uso de reposição oral de líquidos variados, tais 

como solução de rehidratação oral ou salinas balanceadas (Pedyalite® , e outras) 

além de soluções caseiras. Para adultos se recomenda a ingesta líquida de pelo 

menos 60 ml/kg/dia, sendo 1/3 com solução salina e no início e os 2/3 restantes, 

com ingesta de líquidos variados (água, suco de frutas, soro caseiro, chás, água de 

coco etc.). 

• É importante esclarecer o paciente da necessidade desse aporte hídrico por pelo 

menos 5-7 dias, e orientá-lo(a) em relação aos sintomas que constituem os sinais 

de alarme.



Tratamento pacientes com Dengue sem 
sinais de alarme (DAS)

• A utilização de antipiréticos pode ser feita com Dipirona (1g a cada 4-6 horas) ou 

Paracetamol (500-750mg a cada 6 horas, não ultrapassando 3g ao dia).

• A utilização de antiinflamatórios deve ser feita a critério médico, devendo-se evitar 

o uso de AAS no entanto.

• Uso de corticosteroides em Dengue: recente revisão sistemática incluindo treze 

estudos com 1293 crianças e adultos não mostrou diferenças significativas em 

relação a mortalidade nem a redução de complicações. Também não ocorreram 

efeitos colaterais significativos após a administração de doses baixas ou altas de 

corticosteroides.





Grupo B: assistência inicial na unidade 
básica

• Caso suspeito de dengue

• Ausência de sinais de alarme

• Apresenta sangramento espontâneo de pele 

(petéquias) ou induzido (prova do laço positiva)

• Grupos especiais



Grupo B: Hidratar na unidade. Pode ser 
necessário encaminhar para exames

• Hemograma completo

• Na+, K+

• Uréia, Creatinina

• TGO, TGP, Tempo protrombina



Indicações para transferência

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

•  Recusa na ingesta de alimentos e líquidos.

•  Comprometimento respiratório, hepático, renal ou no SNC 

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



Chikungunya

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

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



O vírus

• Vírus RNA que pertence a família Togaviridae do gênero 
Alphavirus

• Isolado pela primeira vez em 1952 na Tanzânia

• Outros surtos ocorreram na África e na Ásia

• Em 2004 surto nas ilhas do Oceano Índico, de 2004 a 2006 
aproximadamente 500 mil casos (tx de ataque de 38 a 63%)

• Em outubro de 2013 grande epidemia em diversas ilhas do 
Caribe

• Três genótipos distintos, a do oeste africano,  leste/centro/ 
sul africano e asiático

• O asiático está presente no Caribe,  América Central  e 
Oiapoque



Infecção pelo vírus Chikungunya

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

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

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

• Pode evoluir em 3 fase:

- Aguda: 7 a 10 dias

- Subaguda: 10 dias até 3 meses

- Crônica: mais de 3 meses

• Baixa letalidade (1 em cada 1000)



Apresentação clínica: fase aguda

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

• Essa fase dura de 5 a 14 dias

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

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

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



Frequência de sintomas agudos da 
infecção por CHIKV

Sinal ou sintoma %

Febre 76 - 100

Poliartralgia 71 - 100

Cefaléia 17 - 74

Mialgia 46 - 72

Dor nas costas 34 - 50

Náusea 50 - 69

Vômito 4 - 59

Exantema 28 - 77

Poliartrite 12 - 32

Conjuntivite 3 - 56



Exantema máculo eritematoso



Lesões de pele descamativas



Manifestações articulares



Artrite na fase aguda e pós aguda



Aftas orais



Laboratório inespecífico

• Alterações inespecíficas

• Leucopenia com linfopenia < 1000 cels/mm³

• Trombocitopenia < 100.000 cels/mm³

• VHS e PCR geralmente elevadas

• Elevação discreta das enzimas hepáticas

• Elevação discreta CPK



Diagnóstico laboratorial

Dias após inicio da 
doença

Teste de vírus Teste de anticorpos

Dia 1-3 RT-PCR = positivo
Isolamento = positivo

IgM = negativo

Dia 4-8 RT-PCR = positivo
Isolamento = negativo

IgM = positivo

 8 dias
 Pode persistir por 

vários meses em 
alguns pacientes

RT-PCR = negativo
Isolamento = negativo

IgM = positivo

Diagnóstico laboratorial



Fase subaguda e crônica

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

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

• Pode evoluir para artropatia destrutiva

• Comportamento flutuante

• Fatores de risco para cronificação são: idade >45 anos, 
desordem articular prévia e maior intensidade das lesões 
articulares na fase aguda

• Pode durar até 5 anos



Tratamento

Hidratar o paciente – faça esquema para Dengue

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

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



Medicações sintomáticas

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

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

Anti-inflamatório não-hormonal – ATENÇÃO 

Ibuprofeno, naproxeno, cetoprofeno, nimesulida, diclofenaco

Podem ser utilizados na fase aguda,  mas sempre hidratando o paciente, e com 
restrição em pacientes IDOSOS, cardiopatas, nefropatas e pacientes diabéticos. 
Não devem ser utilizados continuamente por mais do que 3 a 5 dias - Obs: 
Contra-indicado uso de AAS (aspirina)

Corticosteróides

Podem ser utilizados na fase aguda, em doses baixas, na faixa de 10-20mg de 
Prednisona ou Prednisolona ao dia para adultos ou o equivalente em crianças, 
podendo ser mantidos na fase pós-aguda como drogas antiinflamatórias


