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Objetivos

Detectar precocemente os casos de 
dengue, visando: 
� promover o tratamento adequado e 

oportuno
� reduzir a morbidade

�conseqüentemente, evitar o óbito

Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/dengue_manejo_adulto_crianca_2011_web_b.pdf. 
Acessado em 23/12/2011 / http://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/zoo/pdf/dengue15_guia_pratico.pdf . Acessado em 07/04/2015
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Epidemiologia
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Evolução da Dengue



Manifestações clínicas

Dengue Clássico

• Febre alta (39º a 40ºC) de inicio súbito; 
seguida de cefaléia; mialgia; prostração; 
artralgia; anorexia; astenia; dor retro-
orbitária; náuseas; vômitos; exantema 
máculo-papular em face, tronco e 
membros não poupando plantas dos pés e 
palmas (50%); prurido cutâneo

• Hepatomegalia dolorosa
• Dor abdominal � mais freqüente em 

crianças
• Manifestações hemorrágicas (petéquias, 

epistaxis, gengivorragia) � mais freqüente 
em adultos ao fim do período febril

• Duração da doença 5 a 7 dias
• A convalescença pode se estender por 

várias semanas

Dengue Hemorrágica e Choque

• Sintomas iniciais semelhantes aos do 
dengue clássico

• Agravamento geralmente entre o 3º e 5º dia
• Manifestações hemorrágicas e colapso 

circulatório – classificação OMS:
– Grau I – a única manifestação 

hemorrágica é a prova do laço positiva
– Grau II - manifestações hemorrágicas 

espontâneas (sangramentos de pele, 
petéquias, epistaxis, gengivorragia e 
outros)

– Grau III - pulso fraco e rápido, �PA, 
pele pegajosa e fria, inquietação

– Grau IV - choque, PA e pulso 
imperceptíveis

• Os graus III e IV tb são conhecidos como 
Síndrome do Choque da Dengue

Período de incubação 3 a 15 dias

Acessado em 01/02/2016: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/14/dengue-manejo-adulto-crianca-5d.pdf.  



Manifestações clínicas
Dengue Grave e disfunção orgânica

• Caso suspeito de dengue que evolui para forma 
grave, mas não possui TODOS critérios para Febre 
Hemorrágica da Dengue

• Nessa situação, verificar a presença de pelo menos 
uma das alterações clínicas/laboratoriais abaixo:
– alterações neurológicas
– disfunção cardio-respiratória
– insuficiência hepática
– hemorragia digestiva importante
– derrame pleural, pericárdico e ascite
– plaquetopenia <20000 mm3

– leucócitos ≤1000/mm3

Acessado em 01/02/2016: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/14/dengue-manejo-adulto-crianca-5d.pdf.  



Diagnóstico diferencial
Apresentação clínica Principais diagnósticos diferenci ais

Síndrome febril Enteroviroses, influenza e outras viroses respiratórias, hepatites 
virais, malária, febre tifóide e outras arboviroses (oropouche)

Síndrome 
exantemática febril

Rubéola, sarampo, escarlatina, eritema infeccioso, exantema súbito, 
enteroviroses, mononucleose infecciosa, parvovirose, 
citomegalovirose, outras arboviroses (Mayaro), farmacodermias, 
doença de Kawasaki, doença de Henoch-Schonlein

Síndrome 
hemorrágica febril

Hantavirose, febre amarela, leptospirose, malária grave, 
riquetsioses e púrpuras;

Síndrome dolorosa 
abdominal

Apendicite aguda, obstrução intestinal, abscesso hepático, abdome 
agudo, pneumonia, infecção do trato urinário, colecistite aguda

Síndrome do choque
Meningococcemia, choque séptico, meningite por influenza B, febre 
purpúrica brasileira, síndrome do choque tóxico e choque 
cardiogênico

Síndrome meníngea
Meningococcemia, choque séptico, meningite por influenza B, febre 
purpúrica brasileira, síndrome do choque tóxico e choque 
cardiogênico

Acessado em 01/02/2016: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/14/dengue-manejo-adulto-crianca-5d.pdf.  



Diagnóstico diferencial: Dengue vs Chikungunya vs Z ika

Acessado em 01/02/2016: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/14/dengue-manejo-adulto-crianca-5d.pdf.  



Manejo clínico

É suspeita de dengue?

Há tendência a sangramento?

Há sinais de alarme?

Há sinais de choque?

Inclui uma avaliação de risco simples

Respondendo as questões abaixo e classificando o pa ciente 

nestes 4 grupos (A, B, C e D)

A

B

C

D

Acessado em 01/02/2016: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/14/dengue-manejo-adulto-crianca-5d.pdf.  



Sinais de Alarme

http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-vigilancia/doencas-de-transmissao-por-vetores-e-zoonoses/agravos/zika-virus/dengue-chikungunya-e-zika



Sinais de Choque
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Hidratação parenteral
Acionar médico do paciente ou 
avaliação da Infectologia e/ou 

internação – Grupo C

Sem sangramento
Sem sinais de gravidade

Com sangramento (petéquias, 
prova do laço positiva, etc) ou 
presença de fatores de risco*

CASO SUSPEITO DE DENGUE
Paciente com febre de duração máxima de 7 dias, acompanhada de pelo menos 2 dos seguintes sinais e sintomas: 
cefaléia, dor-retrorbitária, mialgia, artralgia, prostração, exantema e que estado em área de transmissão de dengue ou 

com a presença de Aedes aegypti nos últimos 15 dias

Em todos os casos suspeitos:
- colher hemograma
- colher teste rápido para dengue 
(pesquisa do antígeno NS1 e IgG/IgM: 
imunocromatográfico) se sintomas ≤ 5 
dias;
-Prova do laço (de acordo com 
prescrição médica); 
-preencher a ficha de notificação;
-Nos grupos C e D, sugere-se a coleta 
de: glicemia, eletrólitos, gasometria, 
coagulograma, uréia, creatinina, 
transaminases, albumina sérica, Rx de 
tórax, USG abdome total, 
ecocardiograma transtorácico

Grupo B

Alta
Retorno para reavaliação no primeiro dia 

sem febre +
Informar o paciente e os familiares sobre 

sinais de alarme
Acionar médico do paciente ou 
retaguarda da Infectologia para 

acompanha/o no consultório

Conduta de acordo com o 
resultado do hemograma

Internação
(Duração mínima: 48 horas)

Internação

Com sinais de choqueCom sinais de alarme

Na triagem:
- observar sangramentos e  sinais de alarme
- PA em duas posições

Se hemograma alterado
(hematócrito aumentado, 

plaquetopenia < 100.000 e/ou 
leucopenia <1000 céls/mm3)

Grupo DGrupo CGrupo A

*Fatores de risco: idade > 65 anos, < 2 anos, 
gestantes, diabetes mellitus, HAS ou outras 
doenças cardiovasculares, DPOC, doenças 
auto-imunes, doença renal crônica, doença 

úlcero- péptica

Se hemograma normal: 
conduta = manter hidratação 

VO + retorno em  24 horas para 
reavaliação clínica-laboratorial 
enquanto permanecer febril + 
Acionar médico do paciente ou 
retaguarda da Infectologia para 

acompanha/o no consultório
Informar o paciente e os familiares 

sobre sinais de alarme

Acessado em 01/02/2016:
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/14/dengue-manejo-adulto-crianca-5d.pdf.  



Diagnóstico de Dengue
Atualmente há disponibilidade em nosso laboratório de quatro testes diagnósticos para dengue

Exame Indicação
Sensibilidade (S) TAT 

Preço 
(30/01/2019) 

Especificidade (E)
(disponibili/ do 

resultado)
(em reais)

Teste rápido para dengue
Todos os pacientes com suspeita de dengue 

S 92.8%
1 hora R$ 225.82NS1 e IgG / IgM pela técnica 

imunocromatográfica
E 98.4%

Pesquisa do antígeno NS1 do 
vírus da dengue 

Este exame pode auxiliar o diagnóstico 
sorológico da doença em amostras colhidas 
antes do 5º dia de evolução do quadro . 

S 64% (34 a 72%)

3 dias R$ 183.14

Teste para detecção do antígeno 
NS1 do vírus da dengue pela 
técnica de ELISA de captura

Nos casos de testes rápidos negativos no 
serviço de emergência

E 82 a 100%

Sorologia para dengue

Deve ser coletado após o 6º dia de 
sintomas .

S 95 a 97%

3 dias R$ 522.24
Este teste detecta anticorpos contra os 4 
subtipos do vírus. 

E 90 a 100%

Nos casos de testes rápidos negativos no 
serviço de emergência

Dengue por PCR em Tempo 
Real

O teste detecta e caracteriza a presença dos 
quatro tipos do vírus (Dengue 1, Dengue 2, 
Dengue 3 e Dengue 4) no período sintomático 
da infecção
Até o 5º dia.

DV1 S 100%  
DV2 S 96,7 %    
DV3 S 100%  
DV4 S 97,4 %

4 dias R$ 1257.81

A detecção do RNA viral geralmente precede 
à produção de anticorpos específicos, e 
mesmo a detecção do antígeno NS1.  Porém 
o RNA viral pode se tornar negativo e o 
antígeno NS1 continuar positivo por alguns 
dias

É o único exame que tipa o vírus e que não 
sofre alteração com a presença de 
infecção prévia por outro sorotipo.

DV1 E 92,5                       
DV2 E 99,3                DV3 E 
100                        DV4 E 
93,6 



http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-vigilancia/doencas-de-transmissao-por-vetores-e-zoonoses/agravos/zika-virus/dengue-chikungunya-e-zika



Como interpretar 
o teste rápido 

para dengue

Teste Rápido para Dengue
Técnica imunocromatográfica

resultado disponível em 1 hora

Caso Confirmado de 
Dengue

≥6 dias de sintomas ≤5 dias de sintomas

Sorologia para dengue
(IgG / IgM) ELISA

Pesquisa do Antígeno NS1 pela 
técnica de Elisa por captura

Positivo
� NS1 positivo e/ou
� IGM positivo

Negativo
� NS1 negativo e
� IGM negativo

Caso descartado de 
dengue ou

acompanhamento com 
infectologista para 

melhor investigação

Lembre-se que:
� o teste rápido negativo não exclui doença;
� o resultado IgG negativo não significa 
ausência de infecção prévia

Reavaliação do paciente

Suspeita fraca ou 
confirmado outro 

diagnóstico

Suspeita forte

Discutir com o paciente
� Oferecer as seguintes possibilidades de diagnóstico de 
acordo com a duração dos sintomas:



Lembre-se:
esta é uma doença de notificação compulsória

1º) Preencher a ficha de notificação

na suspeita ou caso confirmado (Intranet: Fichas de  

Doenças de Notificação Compulsória)

2º) Comunicar o SCIH 

Por e-mail: scih@einstein.br ou grupo 90

Em horário comercial: ramais 72616, 72646, 72647 e 

72680 ou bip interno (5402)

Nas formas GRAVES da doença (casos

suspeitos ou confirmados): Dengue com

complicações, Síndrome do Choque da

Dengue e Febre hemorrágica da Dengue

comunicar imediatamente o SCIH por telefone

�

Como notificar?

No caso de dúvidas, fora do horário comercial, acionar diretamente o SCIH por meio do celular 72833587

�



Tratamento
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Tratamento com sintomáticos (1)
Sugestão de analgésicos

Sugestão de anti-eméticos

DIPIRONA SÓDICA
Adultos: 20 gotas ou 1 comprimido (500mg) até de 
6/6 horas.
Criancas: 10 mg/kg/dose ate de 6/6 horas (respeitar 
dose maxima para peso e idade, ver quadro do item 
3.3.1);
■ Gotas: 500 mg/ml (1 ml = 20 gotas);
■ Solução oral: 50 mg/ml;
■ Supositório pediátrico: 300 mg por unidade;
■ Solução injetável: 500 mg/ml;
■ Comprimidos: 500 mg por unidade.

PARACETAMOL
Adultos: 40-55 gotas ou 1 comprimido (500 a 750mg) 
ate de 6/6 horas.
Criancas: 10 mg/kg/dose ate de 6 em 6h (respeitar dose 
máxima para peso e idade):
■ Gotas: 200 mg/ml (1 ml = 20 gotas);
■ Comprimidos: 500 e 750 mg por unidade;
*Dose máxima: não utilizar doses maiores que a 
recomendada acima.
• Em situações excepcionais, para pacientes com dor 
intensa, pode-se utilizar, nos adultos, a associação de 
paracetamol (500mg) e fosfato de codeina (7,5 mg)
ate de 6/6 horas.

METOCLOPRAMIDA
Adultos: 1 comprimido de 10mg ate de 8/8 horas.
Crianças:
< 6 anos: 0,1 mg/kg/dose até 3 doses diárias;
> 6 anos: 0,5 mg/kg/dose até 3 doses diárias (não 
ultrapassar 15 mg/dia);
■ Gotas: 4 mg/ml;
■ Solução oral: 5 mg/5 ml;
■ Supositório: 5 mg e 10 mg por unidade;
■ Comprimido: 10 mg por unidade;
■ Injetável: 10 mg/2 ml

BROMOPRIDA
Adultos: 1 comprimido de 10mg ate de 8/8 horas.
Crianças: Gotas: 0,5 a 1 mg/kg/dia em 3 doses 
diárias;
■ Gotas pediátricas: 03 gotas = 0,5mg;
■ Solução oral adulto: 10ml (10mg);
■ Comprimido: 10 mg;
■ Injetável: 10mg/2ml.

Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/dengue_manejo_adulto_crianca_2011_web_b.pdf. 
Acessado em 23/12/2011 / http://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/zoo/pdf/dengue15_guia_pratico.pdf . Acessado em 07/04/2015



Tratamento com sintomáticos (2)

Sugestão de anti-pruriginosos

Drogas de uso sistêmico

DEXCLORFENIRAMINA
■ Adultos: 2 mg ate de 6/6 horas;
CETIRIZINA
� Adultos: 10mg uma vez ao dia;
LORATADINA
■ Adultos: 10mg uma vez ao dia;
■ Criança (> de 2 anos): 5mg uma vez ao dia para paciente com peso ≤ 30 kg; ou 

desloratadina na mesma dose. Esta droga não esta associada a sonolência.
HIDROXIZINE
■ Adultos (> 12 anos): 25 a 50mg, via oral, 3 a 4 vezes ao dia.

Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/dengue_manejo_adulto_crianca_2011_web_b.pdf. 
Acessado em 23/12/2011 / http://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/zoo/pdf/dengue15_guia_pratico.pdf . Acessado em 07/04/2015



Tratamento – Categoria 
Hidratação (Via oral ou dependendo da avaliação clínica IV):

Lembrar ao paciente na alta sobre:
� Repouso;
� Entregar as orientações para o paciente (disponíveis no portal)
� Se sinais de alerta, retornar ao serviço
� Retorno para reavaliação clínica no dia da melhora da febre ou
se o quadro febril permanecer por mais do que 5 dias.

A

Adultos
� Calcular o volume de líquidos de 60 ml/kg/dia, sendo 1/3 com solução salina e no início com 

volume maior. Para os 2/3 restantes, orientar a ingestão de líquidos caseiros (água, suco de frutas, 
soro caseiro, chás, água de coco etc), utilizando-se os meios mais adequados à idade e aos 
hábitos do paciente. Especificar o volume a ser ingerido por dia. P

� Por exemplo, para um adulto de 70 kg, orientar:
� 60 ml/kg/dia 4,2 L:

� Nas primeiras 4 a 6 horas: 1,4 L e o restante 2,8L durante o restante do dia (manter a 
hidratação durante todo o período febril e até 48 horas após o término da febre)

� a alimentação não deve ser interrompida durante a hidratação, mas administrada de acordo 
com a aceitação do paciente

Acessado em 01/02/2016: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/14/dengue-manejo-adulto-crianca-5d.pdf.  



Tratamento – Categoria 

Crianças
� Orientar hidratação no domicílio, de forma precoce e abundante, com soro de 

reidratação oral (um terço das necessidades basais), oferecido com frequência 
sistemática, independentemente da vontade da criança; completar a hidratação oral 
com líquidos caseiros, tais como água, sucos de frutas naturais, chás e água de 
coco;

� Evitar uso de refrigerantes e alimentos como beterraba e açaí; para crianças <2 
anos, oferecer 50-100 ml (¼ a ½ copo) de cada vez; para crianças >2 anos, 100-200 
ml (½ a 1 copo) de cada vez:
� Crianças até 10kg: 130ml/kg/dia 
� Crianças entre 10 e 20kg: 100ml/kg/dia
� Crianças acima de 20kg: 80ml/kg/dia

Hidratação (Via oral ou dependendo da avaliação clínica IV):

Lembrar aos acompanhantes da criança na alta sobre:
� Repouso
� Entregar as orientações (disponíveis no portal)
� Se sinais de alerta, retornar ao serviço
�Retorno para reavaliação clínica no dia da melhora da febre ou
se o quadro febril permanecer por mais do que 5 dias.

A

Acessado em 01/02/2016: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/14/dengue-manejo-adulto-crianca-5d.pdf.  



Tratamento – Categoria 
Hidratação (Via oral ou dependendo da avaliação clínica, IV):

�� Alta com orientações e repouso
� Tratamento em regime ambulatorial (avisar médico 
do paciente ou encaminhá-lo para infectologista para 
retorno e reclassificação do paciente a cada 24 
horas)
� Se sinais de alerta, retornar ao serviço

�� Aumento do Ht >10% do valor basal ou 
� Na ausência do Ht basal:

Crianças � Ht >42%,
Mulheres � Ht >44%
Homens � Ht >50%

Tratamento em observação: 
colher Ht em 4h. após hidratação

B

Se hematócrito normal

Se hematócrito normal Se aumento do hematócrito ou sinais de alerta -
seguir categoria CC

Hidratação oral supervisionada
Adultos: 60 ml/kg/dia, sendo 1/3 do volume administrado 
em 4 a 6h e na forma de solução salina isotônica;
Crianças: oferecer soro de reidratação oral (50-100 ml/kg 
em 4 h).
Se necessário, hidratação venosa: soro fisiológico ou 
Ringer Lactato – 40 ml/kg em 4 horas.
Em caso de vômitos e recusa da ingestão do soro oral, 
recomenda-se a administração da hidratação venosa.

Avaliar hematócrito



Tratamento – Categoria C

Internação (período mínimo de 48 horas)

Adulto
� Fase de expansão: hidratação IV imediata: 20ml/kg/h em duas horas, com 

soro fisiológico ou Ringer Lactato.
� Reavaliação clínica e de hematócrito em 2 horas (após a etapa de 

hidratação).
� Repetir fase de expansão até três vezes, se não houver melhora do 

hematócrito ou dos sinais hemodinâmicos
� Se resposta inadequada após as três fases de expans ão ���� conduzir 

como Grupo D.
� Se houver melhora clínica e laboratorial após fases de expansão, iniciar 

fase de manutenção:
� Primeira fase: 25ml/kg em 6 horas

� Se melhora:
� Segunda fase: 25 ml/kh em 8 horas,
� Sendo 1/3 com soro fisiológico e 2/3 com soro glicosado

Acessado em 01/02/2016: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/14/dengue-manejo-adulto-crianca-5d.pdf.  



Internação (período mínimo de 48 horas)

CTratamento – Categoria 

Criança
� Fase de expansão: soro fisiológico ou Ringer Lactato: 20ml/kg/h em duas horas, podendo 

ser repetida até três vezes.
� Reavaliação clínica e de hematócrito em 2 horas (após a etapa de hidratação).
� Repetir fase de expansão até três vezes, se não houver melhora do hematócrito ou dos 

sinais hemodinâmicos
� Se resposta inadequada após as três fases de expans ão ���� conduzir como Grupo D
� Se houver melhora clínica e laboratorial após fases de expansão, iniciar fase de 

manutenção: necessidade hídrica basal, segundo a regra de Holliday-Segar.
- Até 10 kg: 100 ml/kg/dia;
- 10 a 20 kg: 1.000 ml+50 ml/kg/dia para cada kg acima de 10 kg;
- Acima de 20 kg: 1.500 ml+20 ml/kg/dia para cada kg acima de 20 kg;
- Sódio: 3 mEq em 100 ml de solução ou 2 a 3 mEq/kg/dia;
- Potássio: 2 mEq em 100ml de solução ou 2 a 5 mEq/kg/dia.

� Fase de reposição de perdas estimadas (causadas pela fuga capilar):
SF 0,9% ou Ringer lactato 50% das necessidades hídricas basai s, em Y com dupla via 

ou em dois diferentes acessos.

Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/dengue_manejo_adulto_crianca_2011_web_b.pdf. 
Acessado em 23/12/2011 / http://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/zoo/pdf/dengue15_guia_pratico.pdf . Acessado em 07/04/2015



Tratamento – Categoria D
Internação em unidade de terapia intensiva

� Reposição volêmica (adultos e crianças):
iniciar imediatamente fase de expansão rápida IV, com solução salina isotônica: 20ml/Kg em ate 20 min.
se necessário, repetir por ate três vezes, de acordo com avaliação clinica

� Reavaliação clinica a cada 15-30 minutos e de hematocrito em 2 horas. 
� Repetir fase de expansão até três vezes.
� Se houver melhora clinica e laboratorial após fases de expansão, retornar para a fase de expansão do Grupo 

C e seguir a conduta recomendada para o grupo.
� Se a resposta for inadequada, avaliar a hemoconcent racao:

� hematócrito em ascensão e choque, após reposição volêmica adequada – utilizar expansores 
plasmáticos: (albumina 0,5-1 g/kg); preparar solução de albumina a 5%: para cada 100 ml desta 
solução, usar 25 ml de albumina a 20% e 75 ml de SF a 0,9%); na falta desta, usar coloides sintéticos –
10 ml/kg/hora;

� hematócrito em queda e choque – investigar hemorragias e coagulopatia de consumo
� se hemorragia, transfundir o concentrado de hemácias (10 a 15 ml/kg/dia);
� se coagulopatia, avaliar investigar coagulopatias de consumo e avaliar necessidade de uso de plasma 

(10 ml/Kg), vitamina K e Crioprecipitado (1 U para cada 5-10 kg) 
� Hematocrito em queda sem sangramentos:

� Se instável, investigar hiper-volume, insuficiência cardíaca congestiva e tratar com diminuição da 
infusão de liquido, diuréticos e inotrópicos: Dopamina 5 a 10 mcg/kg/min ou Dobutamina 5 –
20mcg/kg/min ou Milrinona 0,5 a 0,8 mcg/kg/min, quando necessário;

� Se estável, melhora clinica;
� Reavaliação clinica e laboratorial continua.

� Notificar imediatamente o caso.

Acessado em 01/02/2016: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/14/dengue-manejo-adulto-crianca-5d.pdf.  





Situações especiais (1)
� Paciente em uso de antiagregantes plaquetários sem evidência de 

sangramento moderado ou grave
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Situações especiais (1)
� Paciente em uso de antiagregantes plaquetários sem evidência de 

sangramento moderado ou grave
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Situações especiais (1)

� Na vigência de sangramento moderado a 
grave, suspender antiagregantes 
plaquetários e oferecer transfusão de 
plaquetas (1 Unidade para cada 10 kg)
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Situações especiais (2)
� Paciente em uso de anticoagulante oral sem evidência de 

sangramento moderado ou grave
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� Na vigência de sangramento moderado a 
grave, suspender anticoagulantes orais e 
administrar plasma fresco congelado 
(15ml/kg) e vitamina K 10mg VO ou IV, 
até que o RNI esteja inferior a 1,5.

Situações especiais (2)
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