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Caro aluno, seja bem vindo ao Curso!
Este curso será dividido em quatro unidades, são elas:
1. Aspectos Epidemiológicos da Dengue
2. Controle do Aedes Aegypti
3. Fases Clínicas da Dengue e Sinais de Alerta
4. Manejo Clínico com Classificação de Risco da Dengue na APS
Objetivos do minicurso
●
●
●
●

Apresentar a situação epidemiológica da dengue no Brasil e em Santa Catarina;
Identificar características do vetor e as estratégias de controle individual e coletivo
do Aedes aegypti no contexto da APS;
Compreender as fases clínicas e os sinais e sintomas de alarme da dengue;
Compreender o manejo clínico com classificação de risco da dengue na APS.

Esperamos que você tenha momentos de estudos
proveitosos em nossa companhia!

Unidade 1
Situação epidemiológica de dengue no Brasil

Unidade 1

A dengue é uma arbovirose transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Nas últimas décadas,
configura-se como importante causa de morbidade e mortalidade no mundo. É uma doença
infecciosa aguda que todos os profissionais de saúde da Atenção Primária em Saúde (APS)
precisam se habituar a lidar e diferenciar de outras síndromes febris.

Nesta unidade introdutória, faremos uma breve apresentação da situação epidemiológica da
dengue no Brasil.

Venha com a gente!!!

Nas últimas décadas podemos observar:
O perfil da situação de saúde do Brasil
é de tripla carga de doenças, pela
presença concomitante de doenças
infecciosas e parasitárias, causas
externas e das doenças crônicas.

Crescimento da mortalidade proporcional por doenças do
aparelho circulatório, superando as doenças infecciosas na
década de 1960

Acentuada queda da mortalidade proporcional por doenças
infecciosas desde a década de 1930 .
O declínio das doenças infecciosas é resultado de fenômenos, como:
•

A urbanização;

•

Melhoria das condições de vida;

•

Maior acesso ao saneamento;

•

Incorporação de tecnologias como as vacinas, antibióticos e antivirais;

•

Maior acesso aos serviços de saúde, particularmente aos de APS.
(LUNA; SILVA JÚNIOR, 2013; MENDES, 2010

Já os índices de morbidades por doenças
infecciosas agudas vêm se mantendo
relativamente constantes no país.
Observe as proporções de internações
hospitalares ocorridas no Sistema Único
de Saúde (SUS), segundo grupos de
causas, entre os anos de 2007 e 2016:

Proporção de internações por grupos de causas no Brasil (2007-2016)

A proporção de
internação por doenças
infecciosas e
parasitárias apresentou
pouca redução.

(LUNA; SILVA JÚNIOR, 2013)

Por outro lado,
algumas doenças
infecciosas vêm
emergindo
ou reemergindo, nos
últimos 50 anos.

Das doenças reemergentes, a dengue foi a que assumiu maior importância no
cenário brasileiro, com a reintrodução e dispersão do Aedes aegypti no país em
1976. A partir do início dos anos 2000, a dengue passou a registrar um
acentuado crescimento do números de óbitos:

Número de óbitos por
dengue entre 1996 e
2015 no Brasil.

Fonte: DATASUS, 2017.

A convivência com os agentes infecciosos, fez, faz, e continuará a fazer parte da
experiência da vida das pessoas. As doenças infecciosas e seus agentes continuarão em
seu movimento em direção ao controle, eliminação e eventualmente, erradicação, mas
sempre com a possibilidade de emergir ou reaparecer em determinadas situações.
(WALDMAN; SATO, 2016)

Conheça as principais doenças transmissíveis emergentes e reemergentes fazendo a leitura do texto
intitulado Doenças transmissíveis, endemias, epidemias e pandemias (páginas 143 – 155), escrito por
Expedito J. A. Luna e Jarbas Barbosa da Silva Júnior, capítulo do livro A saúde no Brasil em 2030 prospecção estratégica do sistema de saúde brasileiro: população e perfil sanitário. Para acessá-lo,
clique aqui.

Leia também o artigo Trajetória das doenças infecciosas no Brasil nos últimos 50 anos: um contínuo
desafio, escrito por Waldman e Sato (2016), e conheça as principais características das doenças
infecciosas com tendência de declínio alto e moderado, bem como as doenças transmissíveis
emergentes e reemergentes no Brasil nos últimos 50 anos. Para acessá-lo, clique aqui.

Os profissionais de saúde que atuam na APS, primeiro contato da rede de atenção à
saúde (RAS) do SUS, devem estar atentos à situação epidemiológica da dengue e ao
controle vetorial do Aedes aegypti na sua região.

A identificação precoce dos casos de dengue é de vital importância para a tomada de decisões e
manejo clínico oportuno. O profissional de saúde da APS deve reforçar a necessidade da
população procurar a UBS e, em caso de sintomas, realizar o atendimento imediato segundo o
protocolo de manejo clínico e classificação de risco.

(BRASIL, 2017)

Vejamos com mais detalhes a
situação epidemiológica da
reemergência da dengue no Brasil.

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA DENGUE NO BRASIL E SC
A dengue é uma doença endêmica
no Brasil, com picos sazonais e
ciclos epidêmicos. Observe:

1986/1987
1ª onda
epidêmica

1998
3ª onda
epidêmica

1990/1991
2ª onda
epidêmica

2010
5ª onda
epidêmica

2000
4ª onda
epidêmica

Jan a mai/2019
965.037 casos

2018
247.393 casos

A dengue é uma arbovirose, causada pelo vírus dos sorotipos DEN 1, 2, 3 e 4,
transmitido pela fêmea do mosquito Aedes aegypti.
JÚNIOR,
201)
(LUNA; SILVA(LUNA;
JÚNIOR,SILVA
2013; BRASIL,
2019)

Número de casos notificados de dengue (por 100 mil hab.),
segundo regiões geográficas:
Entre janeiro e maio de 2019, foram
notificados 965.037 casos de dengue no
país dos quais 475.892 foram confirmados
(228,25 casos/100 mil hab). Observe na
figura ao lado o comportamento da
notificação de casos por região brasileira.

Nordeste
142,3 casos/100 mil hab.

Norte
134,7 casos/100 mil hab.
Sudeste
788,7 casos/100 mil hab.
Centro-oeste
793,8 casos/100 mil hab.

Sul
135,4 casos/100 mil hab.

(BRASIL, 2019)

84,6% das notificações de casos de
dengue concentram-se em oito estados:
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás,
São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato
Grosso e Espírito Santo.

Observe a distribuição da incidência de notificação de casos
(por 100 mil hab) de dengue por região de saúde na figura
abaixo:

Incidência
Sem casos notificados
0,00 –I 200,00
200,00 –I 600,00
600,00—I 1.000,00
1.000,00—I 2.000,00
2.000,00—I 5.539,11

(BRASIL, 2019 )

Neste gráfico podemos notar um aumento
de 610% na notificação de casos em 2019
comparando como mesmo período de
2018.

Casos notificados de dengue no Brasil, dez/2018 a mai/2019

(BRASIL, 2019)

Em SC, de 30 de dezembro de 2018 a 01 de
junho de 2019, foram notificados 4.467 casos
de dengue. Desses, 949 (21%) foram
confirmados. Na comparação com o mesmo
período de 2018, quando foram notificados
1.125 casos, observa-se um aumento de
297% na notificação de casos em 2019. A
distribuição dos focos do mosquito por
municípios está no gráfico ao lado!

Em SC, a ocorrência de Aedes aegypti , concentra-se na
mesorregião do Oeste e litoral catarinense. Observe o mapa!
Clique em cima do mapa e analise os
focos do Aedes aegypti em jun/2019.

A temperatura média anual
de 22ºC e a pluviosidade
aumentada podem ser
fatores ambientais que
contribuem para o aumento
e permanente dos focos de
A. aegypti no estado.
Você já pensou nisto?

Em 2018, a transmissão da dengue, em SC, trouxe novos cenários: a introdução do
sorotipo DEN2 e a circulação simultânea dos sorotipos DEN1 e DEN2.
(SANTA CATARINA, 2018;2019)

Até o mês de junho de 2019, 89 municípios catarinenses foram considerados infestados por Aedes
aegypti, o que representa um incremento de 25,4% em relação ao mesmo período de 2018, que
registrou 71 municípios nessa condição.

Conheça a lista de municípios, clicando aqui

Outro aspecto preocupante é o aumento da ocorrência de
sinais de alerta, casos graves e óbitos por dengue em quase
todas as regiões e no Brasil no período de 2018 a 2019.
Número de casos confirmados de dengue, 2018-2019
2018

2019

% Diferença 2018-2019

REGIÃO

SINAIS DE
ALERTA

DENGUE
GRAVE

ÓBITO

SINAIS DE
ALERTA

DENGUE
GRAVE

ÓBITO

SINAIS DE
ALERTA

DENGUE
GRAVE

ÓBITO

NORTE

52

11

2

336

21

4

546,2

90,9

100,0

NORDESTE

363

51

23

548

62

22

51,0

21,6

-4,3

SUDESTE

288

40

18

4431

343

188

1438,5

757,5

944,4

SUL

15

2

2

265

27

14

1666,7

1250,0

600,0

CENTRO
OESTE

1723

103

54

1950

138

67

13,2

34,0

24,1

BRASIL

2441

207

99

7530

591

295

208,5

185,5

198,0

(BRASIL, 2019)

A integração das atividades de
vigilância epidemiológica e controle
vetorial é de fundamental importância
para o sucesso do controle da doença.
A principal ação de controle do mosquito Aedes aegypti e
eliminação das arboviroses, como dengue, zika, chikungunya e
febre amarela, doenças que podem gerar outras
enfermidades, como microcefalia, Guillain-Barré, dores
articulares e óbito, é atuação consciente e permanente da
população para evitar os criadouros desse vetor, durante todo
o ano. Nós vamos abordar esse tema na unidade 2!

CONCLUSÃO DA UNIDADE 1

Nesta unidade, nós conversamos sobre a situação
epidemiológica da dengue no Brasil.

Na próxima unidade, vamos conversar sobre o controle vetorial
do Aedes aegypti.

Estamos esperando por você na unidade 2!
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Unidade 2
Controle vetorial do Aedes aegypti

Caro(a) aluno(a), seja bem-vindo(a) à unidade 2

Nesta unidade, vamos abordar sobre o controle vetorial do Aedes aegypti,
aspectos de fundamental importância para o sucesso do controle das arboviroses.

Venha conosco!

Aedes aegypti

No Brasil, o inseto vetor responsável pela transmissão de
dengue é o mosquito Aedes aegypti, da família Culicidae,
pertencentes ao gênero Aedes, do subgênero Stegomyia.
O Aedes albopictus é o vetor da dengue na Ásia. Embora
esteja presente nas Américas, até o momento, não foi
associado à transmissão de arboviroses no nosso país.

O Aedes aegypti tinha sido erradicado do Brasil no final da década de 1950.
Voltou a recircular em 1967, instalando-se definitivamente e, nos últimos anos,
sua incidência anual e expansão geográfica vem aumentando progressivamente.
É um mosquito de área urbana, atualmente.
(BARRERA, 2016)

Após assistir a
webpalestra, continue sua
leitura do material on-line.

Assista, agora, a webpalestra sobre Dengue, febre de chikungunya e
zika vírus para conhecer as perspectivas e ações de controle no
estado de Santa Catarina. Esta webpalestra foi realizada no dia 23 de
janeiro de 2019, com participação do enfermeiro João Augusto B.
Fuck da DIVE/SES/SC. Clique aqui

Como vimos na vídeo-aula, o primeiro
Levantamento Rápido de Índices de
Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa)
de 2019, aponta que 994 municípios
apresentaram alto índice de infestação
e 2.160 municípios em situação de
alerta, com risco de surto para as
doenças dengue, zika e chikungunya.

O LIRAa é um instrumento fundamental para o controle do vetor e das
doenças (dengue, zika e chikungunya). Com base nas informações coletadas, o
gestor pode identificar os bairros onde estão concentrados os focos de
reprodução do mosquito, bem como o tipo de criadouro predominante. O
objetivo é que, com a realização do levantamento, os municípios tenham
melhores condições de fazer o planejamento das ações de combate e controle
do mosquito.

Clique no mapa e acesse a lista de município e conheça
situação de risco do seu estado e município.

(BRASIL, 2019a)

Além do vírus da dengue, o Aedes
aegypti transmite outros arbovírus
ao ser humano que desenvolvem
diferentes arboviroses que
compartilham sinais clínicos
semelhantes. Veja os tipos ao lado:

O zika vírus, a
chikungunya e a febre
amarela serão abordadas
em outros cursos do
Telessaúde SC.

Dengue

Febre
Chikungunya

Zika

Febre
amarela
urbana

(BRASIL, 2019b)

É importante um melhor entendimento da biologia dos arbovírus, suas interações e
consequências no ecossistema para criar programas eficazes de controle das doenças em
humanos e animais domésticos. Assista o vídeo “Conhecendo os mosquitos Aedes Transmissores de arbovírus”, produzido pela Fiocruz, e conheça as características morfológicas
do mosquito Aedes aegypti e a forma de transmissão do vírus por esse inseto. Clique aqui.

Nossa, quantas doenças
um único mosquito
pode transmitir. Mas, ....
O que é um arbovírus?!

ARBOVÍRUS
Arbovírus é o termo usado para um vírus que se transmite ao ser humano por
meio de artrópodes, ou seja, insetos e aracnídeos, os quais se contagia ao picar
uma pessoa ou animais silvestres ou animais domésticos infectados.

AR = artrópode
BO = borne
VÍRUS = vírus
Eles são assim designados não somente pela sua veiculação através
de artrópodes, mas, principalmente, pelo fato de parte de seu ciclo
replicativo ocorrer nos insetos. São transmitidos aos seres humanos
e outros animais pela picada de artrópodes hematófagos.
(LOPES, NOZAWA, LINHARES , 2014)

No caso da dengue, a população
brasileira encontra-se exposta à
circulação simultânea de quatro
subtipos variantes desse arbovírus:
DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4.

A dengue é causada por um arbovírus da família Flaviviridae, gênero
Flavivirus, presente em países tropicais dos continentes americano, asiático e
africano. Além dos arbovírus dessa família, há outras famílias virais que
causam doenças em humanos e outros animais de sangue quente, são elas:
1- Togaviridae:
Chikungunya,
Encefalites equinas
(Leste, Oeste,
Venezuelana)

2- Bunyaviridae: Febre
da Sandfly (mosquito
pólvora), Febre do Vale
Rift, Febre hemorrágica
da Criméia-Congo

4 –Reoviridae: Rotavirus

5 - Rhabdoviridae:
Raiva

Estima-se que haja mais de 545 espécies de arbovírus, dentre as quais, mais de 150
estão relacionadas com doenças em seres humanos, sendo a maioria zoonótica.
(LOPES, NOZAWA, LINHARES, 2014)

Mas......
Quanto tempo o vírus da
dengue pode ficar
incubado no mosquito?

Quanto tempo depois da
picada do mosquito da
dengue começam os
sintomas?

Quais os principais criadouros
do mosquito e como evitar sua
disseminação e permanência?

TRANSMISSÃO
As pessoas infectadas pelos arbovírus transmitidos
pelo Aedes aegypti são os principais reservatórios
e multiplicadores do vírus, servindo como fonte de
infecção para o mosquito.

A principal forma de transmissão do vírus da
dengue (DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4) é a
vetorial, que ocorre pela picada de fêmeas
de Aedes aegypti infectadas, no ciclo
humano– vetor–humano.

Pessoa infectada
(BRASIL, 2019c)

O Aedes aegypti pode
transmitir o vírus durante todo
seu ciclo de vida, que dura, em
média, 30 dias. Observe a
figura ao lado:

(BRASIL, 2019d)

Vamos, conhecer os fatores que
influenciam na sua permanência e
disseminação, bem como as estratégias de
controle desse vetor.

A temperatura no meio
urbano condiciona a
proliferação dos insetos
vetores da dengue .

Abaixo
17ºC
O mosquito morre e não
há eclosão dos ovos. A
larva entra no estado de
hibernação no frio e
quando voltam as chuvas e
as altas temperaturas, as
larvas eclodem e há
contaminação novamente.

21 a
40ºC
O vetor tem boa longevidade
no calor e se reproduz com
maior velocidade. Isto
explica o aumento de casos
de dengue no verão.

Acima
de 40ºC
A reprodução do inseto
é comprometida.

Outro fator favoráveis à proliferação do vetor é a permanência de altos índices de
umidade relativa do ar, superior a 70%, responsáveis pela precipitações, criação e
manutenção dos reservatórios de água utilizados como criadouros naturais.
(FORATINI, BRITO, 2003; LIMA, 2016; VIANA, IGNOTTI, 2003)

O combate aos ovos e às
larvas deve ser semanal,
durante todo o ano.
É preciso que as pessoas
dediquem, pelo menos,
15 minutos por semana
para o controle do
mosquito em casa e no
ambiente de trabalho.

Eclosão dos ovos
varia em média de
3,8 a 4,4 dias. Em
temperaturas de 30º
C a eclosão pode
acontecer a cada 2
dias.

Não basta jogar
fora a água, pois os
ovos ficam
agarrados em
cantos ou bordas
dos recipientes.

Os ovos
conseguem
resistir a variações
de temperatura
por 400 dias até
virar larva.

É preciso lavar os
recipientes
(esponja,
detergente ou
sabão neutro).
A cada 3 dias as
fêmeas colocam em
torno de 40 ovos de
uma vez só.

(BRASIL, 2019b)

Você já parou para pensar
que as condições ambientais
do seu município podem estar
favorecendo a permanência
do A. aegypti?

Fatores que favorecem a permanência do vetor

O mosquito Aedes aegypti
tem se tornado uma ameaça
em regiões tropicais devido:

Mudanças das condições climáticas em áreas tropical
e subtropical. Temperatura ideal 22 a 30°C e umidade
relativa alta e moderada. Período mais quente e
úmido (Verão - janeiro a março).

Modificação do ambiente por ação humana,
crescimento urbano desordenado e grande
migração rural-urbana.

Arquitetura moderna inadequada com
piscinas não tratadas e casas antigas com
caixas d'água precárias sobre lajes
propícias para o acúmulo de água parada.

Adaptação das espécies (vetores) a diferentes
contextos ecológicos e sociais, principalmente em
altitude 2.200m, latitude 35º norte e 35º sul.

Grande circulação internacional de
pessoas em portos e aeroportos
devido à globalização.

Aumento do volume de resíduo
sólido (embalagens plásticas
descartadas e outros objetos
abandonados).

Falta de comprometimento das
pessoas com o cuidado do meio
ambiente e seus imóveis.

(FORATINI, BRITO, 2003; LIMA, 2016; VIANA, IGNOTTI, 2003).

A integração das atividades de vigilância
epidemiológica e controle vetorial é de fundamental
importância para o sucesso do controle da doença.
Como ocorre o controle do A. aegypti no seu
território?

Principais criadouros naturais e artificiais do vetor

Os possíveis criadouros
encontrados em nossos
municípios são:

Bebedouro

Vaso sanitário e
ralos de banheiros

Torneiras abertas

Vaso de plantas

Reservatório de
geladeiras

Lixeiras

Mangueiras do ar
condicionado

Bromélias

Ralos, calhas

Garrafas descartáveis

Lixão, pneus, terrenos
baldio, pátios e quadras
sem manutenção

(FORATINI, BRITO, 2003; LIMA, 2016; VIANA, IGNOTTI, 2003).

Além de estar atento às condições
ambientais que favorecem a
permanência do vetor no território
brasileiro, quais as principais
estratégias para reduzir os focos
de A. aegypti?

Estratégias de controle do A. aegypti
As principais estratégias de
controle do A. aegypti são:

Atenção ao
paciente

Comunicação
social

Visitas
domiciliares e
ações educativas
pelos ACS e ACE

Drenagem e
eliminação de
reservatórios de
água parada

Instalação de telas
em portas e
janelas.

Assistência/
Vigilância
epidemiológica

Mapa de risco e
controle vetorial

Diagnóstico
laboratorial

Leia o texto “Estratégias de controle do Aedes aegypti: uma revisão” escrito
por Zara et al (2016) e conheça os benefícios e os malefícios dessas medidas
de controle do Aedes aegypti, citadas acima. Clique aqui
(BRASIL, 2019b)

PREVENÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA
Orientação – domiciliares e individuais

A melhor forma de prevenção é
evitar a proliferação do mosquito
Aedes aegypti. Observe ao lado
exemplos de formas de prevenção
domiciliares e individuais:

Eliminação dos
focos de procriação
dos vetores.

Alertar a gestante e o
acompanhante sobre
medidas de controle
vetorial.

Utilize telas em janelas e
portas, mosquiteiros ou
outras barreiras disponíveis.

Observe sinais e sintomas
de alarme: manchas
vermelhas na pele, olhos
avermelhados ou febre.

Evitar horários e
lugares com presença
de mosquitos.

Em caso de febre ou dor,
procure um serviço de saúde.
Não tome qualquer
medicamento por conta
própria.

Orientar o uso de
repelentes conforme as
orientações da ANVISA
(clique aqui).

Utilizar continuamente
roupas que protejam partes
expostas do corpo, como
braços e pernas.

(BRASIL, 2019d)

Assista, agora, as animações elaboradas pela DIVE/SC sobre:
Dicas para eliminar criadouros do 𝘈𝘦𝘥𝘦𝘴 𝘢𝘦𝘨𝘺𝘱𝘵𝘪 da sua casa. Clique aqui
Como eliminar criadouros do Aedes aegypti em ferros-velhos. Clique aqui
Como eliminar criadouros do Aedes aegypti em reformas e construções. Clique aqui
Como separar o lixo e eliminar criadouros do Aedes aegypti. Clique aqui

Os agentes comunitários de saúde (ACS) e os agentes de
combate a endemias (ACE), em parceria com a população, são
responsáveis por promover o controle mecânico e químico do
vetor, cujas ações são centradas em detectar, destruir ou
destinar adequadamente reservatórios naturais ou artificiais de
água que possam servir de depósito para os ovos do Aedes.

(BRASIL, 2019b)

A circulação simultânea de diferentes arbovírus da dengue e outras arboviroses no
Brasil constitui-se em um grande desafio tanto para a assistência quanto para a
vigilância em suas ações de identificação de casos suspeitos, no diagnóstico precoce e
no desencadeamento das ações de prevenção e controle.
Vírus da
dengue,
subtipo 1
Vírus da
dengue,
subtipo 2

Vírus da
dengue,
subtipo 3

Vírus da
dengue,
subtipo 4

Zika Vírus

Vírus da
Febre
amarela
urbana
(BRASIL, 2019b)

Na próxima unidade, vamos
conhecer as fases clínicas da
dengue e analisar alguns casos
clínicos dessa doença.

CONCLUSÃO DA UNIDADE

CONCLUSÃO DA UNIDADE

Neste tópico, conhecemos as características do vetor e o arbovírus da
dengue, bem como as estratégias de controle do Aedes aegypti.
Na próxima unidade, vamos conversar sobre as fases clínicas e os sinais de
alarme da dengue.

Nos vemos na unidade 3!
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Unidade 3
Fases clínicas da dengue

Caro(a) aluno(a), seja bem-vindo(a) à unidade 3

Nesta unidade, vamos abordar as fases clínicas, os sinais e sintomas de
alarme da dengue, utilizando casos clínicos para refletir sobre a
abordagem da dengue no contexto da APS.

Venha conosco!

O que é dengue?
Como vimos, dengue é uma doença
infecciosa aguda causada por um arbovírus
da família Flaviviridae, e é também uma
arbovirose (doença viral transmitida por
artrópodes, como os mosquitos) causada
pelo arbovírus dos sorotipos DEN 1, 2, 3 e 4.

A palavra "dengue" tem origem espanhola
e significa "manha" ou "melindre",
referindo-se ao estado em que se
encontra o indivíduo doente.

Arboviroses urbanas são as doenças causadas pelos chamados arbovírus. Apesar da
expressão “arbovirose” ser utilizada para categorizar diversos tipos de vírus, como o
meningite e as encefalites virais, hoje o termo tem sido mais empregado para
caracterizar as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e Aedes albopictus.

(BRASIL., 2019)

As infecções pelo vírus da dengue dengue podem ser assintomáticas ou sintomáticas. No casos
sintomáticos variam desde formas oligossintomáticas a formas graves, podendo levar o indivíduo ao
óbito. Pode apresentar três fases clínicas: febril, crítica e de recuperação.

Ou seja, a doença pode evoluir para remissão dos
sintomas ou agravar-se, exigindo constante
reavaliação e observação para implementação de
intervenções oportunas e prevenção de óbitos.

(BRASIL, 2019)

FASES CLÍNICAS
DAfebril
DENGUE: Fase febril
Fase
A febre pode estar associada a outros sintomas:
A primeira manifestação clínica da dengue
é a febre alta (39°C – 40°C), de início
abrupto, com duração de 2 – 7 dias.

Cefaleia

Adinamia

Mialgia
•

Exantema: está presente em 50% dos casos.
Tipo maculopapular, atingindo face, tronco e
membros de forma aditiva, não poupando
plantas de pés e palmas de mãos, podendo
apresentar-se sob outras formas com ou sem
prurido, após o desaparecimento da febre.

Artralgia

Dor
Retro-orbitária

Também podem estar presentes:

Náuseas e vômito

Anorexia

Diarreia

Após a fase febril, grande parte dos pacientes
recupera-se gradativamente, com melhora do
estado geral e retorno do apetite.
(BRASIL, 2016; 2019)

Antes da ocorrência do agravamento da dengue, alguns sinais de alarme
podem surgir e, por meio destes, se tem conseguido identificar precocemente
os pacientes que podem evoluir para uma forma grave da doença ou ao óbito.

Acompanhe o caso de um senhor com dor
abdominal, um dos sinais de alarme frequente em
pacientes com suspeita de dengue. Preste
atenção na discussão do caso e, depois, continue
a leitura do conteúdo on-line.

CASO CLÍNICO 1
O senhor Geraldo procurou a
unidade básica de saúde
queixando-se de dor abdominal, um
sinal de alarme frequentemente em
pacientes com suspeitas de dengue.

Assista o próximo
vídeo e acompanhe
a discussão desse
caso clínico.

(AFONSO, 2017a

Assista o vídeo “Caso clínico Geraldo: dor abdominal como sinal de dengue” de autoria de
Francileudo Lima Afonso, elaborado pela Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde -UNA-SUS.
Este vídeo de discussão dá ênfase ao sinal de alarme de dor abdominal, muitas vezes negligenciado
em pacientes com suspeita de dengue. Clique aqui.

Continue a leitura do material on-line e observe
as características da evolução da dengue,
analisando os sinais de alarme citados no vídeo
do caso do Sr. Geraldo.

Fase crítica
A fase crítica tem início com a diminuição
da febre, entre o 3º e o 7º dia da doença,
acompanhada do surgimento dos sinais de
alarme. Pode estar presente em alguns
pacientes, e em alguns casos evoluir para as
formas graves. Por esta razão, medidas
diferenciadas de manejo clínico e
observação devem ser adotadas.

Sinais de alarme:

Dor abdominal intensa
(referida ou à
palpação)

Hepatomegalia > 2 cm
abaixo do rebordo costal

Vômitos
persistentes

Acúmulo de líquidos: ascite,
derrame pleural, derrame
pericárdico

Sangramento de
mucosa

Letargia e
irritabilidade

Hipotensão postural
e/ou lipotimia

Aumento progressivo do
hematócrito

(BRASIL, 2016; 2019)

Fase crítica

Dengue grave
As formas graves da doença podem manifestar-se com extravasamento de plasma, levando ao

choque ou acúmulo de líquidos com desconforto respiratório, sangramento grave ou sinais de
disfunção orgânica em órgãos como o coração, os pulmões, os rins, o fígado e o sistema nervoso
central (SNC).

(BRASIL, 2016)

Fase crítica

Dengue grave – choque
Ocorre quando um volume crítico de plasma é perdido através do extravasamento, geralmente entre os dias
quatro ou cinco de doença, precedido por sinais de alarme.

O período de extravasamento plasmático e choque leva de
24 a 48 horas, devendo a equipe assistencial estar atenta à
rápida mudança das alterações hemodinâmicas. Reveja na
próxima tela a tabela de avaliação hemodinâmica
disponibilizada pelo Ministério da Saúde.

(BRASIL, 2016)

O choque na dengue é de rápida instalação e
tem curta duração. Podendo levar o paciente
ao óbito em um intervalo de 12 a 24 horas
ou à sua recuperação rápida, após terapia
antichoque apropriada. Por esse motivo, o
manejo do paciente deve ser iniciado
prontamente, em qualquer nível de atenção,
e o paciente deve ser encaminhado para
tratamento intensivo.

(BRASIL, 2016)

Fase crítica

Dengue grave – choque:
O choque prolongado pode
levar a complicações:
Hipoperfusão e
comprometimento
progressivo de órgãos

Acidose metabólica

Alterações cardíacas graves
(insuficiência cardíaca e
miocardite)

Coagulação intravascular
disseminada, podendo levar a
hemorragias graves e diminuição
do hematócrito

Síndrome da angústia
respiratória, pneumonites e
sobrecargas de volume
(BRASIL, 2016; 2019)

Fase crítica

Dengue grave - hemorragias graves
Este tipo de hemorragia é mais frequente em pacientes com histórico de úlcera péptica ou
gastrites, mas também pode ocorrer devido à ingestão de ácido acetilsalicílico (AAS),
anti-inflamatórios não esteroides (AINES) e anticoagulantes.
Estes casos não estão obrigatoriamente associados à trombocitopenia e hemoconcentração.

Hemorragias massivas sem choque
prolongado também podem ocorrer e este
sangramento é critério de dengue grave.

(BRASIL, 2016)

Fase crítica
Dengue grave - Disfunções graves de órgãos
O grave comprometimento orgânico
também pode ocorrer sem o
concomitante extravasamento
plasmático ou choque.
Miocardites por dengue: alterações do
ritmo cardíaco (taquicardias e
bradicardias), inversão da onda T e do
segmento ST com disfunções
ventriculares, podendo ter elevação das
enzimas cardíacas.

Elevação de enzimas
hepáticas: ocorre de forma
discreta em até 50% dos
pacientes, podendo, nas
formas graves, evoluir para
comprometimento severo
das funções.

Insuficiência renal aguda: é pouco
frequente, mas geralmente cursa com
pior prognóstico.

Sistema nervoso central: alguns
pacientes podem apresentar
convulsões e irritabilidade. O
acometimento pode ocorrer no
período febril ou mais
tardiamente, como: meningite
linfomonocítica, encefalite,
síndrome de Reye,
polirradiculoneurite,
polineuropatias (síndrome de
Guillain-Barré) e encefalite.

(BRASIL, 2016; 2019)

Fase de recuperação
• Em pacientes que passaram pela fase crítica: há uma reabsorção gradual do conteúdo
extravasado com progressiva melhora clínica. É importante estar atento às possíveis
complicações relacionadas à hiper-hidratação.
• Pode ocorrer o aparecimento ou reaparecimento do exantema maculopapular
acompanhado ou não de prurido generalizado.
• Infecções bacterianas poderão ser percebidas nesta fase ou ainda no final do curso
clínico. Tais infecções em determinados pacientes podem ter um caráter grave,
contribuindo para o óbito.

(BRASIL, 2016)

Agora, vamos acompanhar outro caso clínico. O
Pedro é uma criança com 3 anos, que apresentou
sinais de alarme compatíveis com a dengue
identificados pelo profissional de saúde. Reflita e
confira as dicas e procedimentos sugeridos para
evitar o agravamento da situação como ocorreu
no caso do Sr. Geraldo. Depois, continue sua
leitura do conteúdo on-line.

CASO CLÍNICO 2
Pedro é de uma criança de 3 anos que
apresenta sinais e sintomas compatíveis
com dengue. Ele apresentou quadro de
febre, hipoatividade, tosse esporádica e
recusa a se alimentar. A criança mora em
uma área endêmica de dengue.

Qual o diagnóstico
do Pedro?

(AFONSO, 2017b)

Assista o vídeo “Caso clínico do Pedro [discussão]” de autoria de Francileudo Lima Afonso, elaborado
pela Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde -UNA-SUS. Esse vídeo de discussão de caso
chama a atenção à importância de uma anamnese completa e do diagnóstico diferencial, pois os
sintomas da dengue se confundem, por vezes, com outras viroses. Clique aqui.

Como podemos perceber, devido às
suas características, a dengue pode ser
facilmente confundida com outras
síndromes clínicas febris. Portanto, o
seu diagnóstico diferencial é muito
importante!

O texto elaborado pelo Ministério da Saúde traz uma lista
de patologias que podem ser confundidas com a dengue,
você se lembra? Não? Então, acesse o documento Dengue:
diagnóstico e manejo clínico – Adulto e criança, na página
12, e conheça em quais casos e quais doenças devem ser
diferenciadas da dengue. Clique aqui.

Aspectos clínicos na criança
A dengue na criança pode ser
assintomática ou apresentar-se como
uma síndrome febril clássica viral ou com
sinais e sintomas inespecíficos:
Adinamia

Sonolência

Vômito

Recusa da
alimentação e
líquidos

Diarreia ou fezes
amolecidas

Os critérios epidemiológicos ajudam no diagnóstico clínico!

(BRASIL, 2016)

Aspectos clínicos na criança
Os sinais e sintomas de dor da dengue
em crianças menores de 2 anos de
idade também podem ser facilmente
confundidos com outros quadros
febris, observe:

Choro persistente

Adinamia

Irritabilidade

O agravamento, em geral, é mais súbito do que ocorre no adulto
e os sinais de alarme são mais facilmente detectados.

(BRASIL, 2016)

Lembre-se! Devemos considerar caso suspeito
toda criança proveniente de (ou residente em)
área com transmissão de dengue, com quadro
febril agudo, usualmente entre dois e sete
dias, e sem foco de infecção aparente.

Vamos conhecer, agora, o caso da Laura. Ela é
uma gestante que apresentou sinais e sintomas
compatíveis com dengue. Por ser gestante, ela
pode apresentar evolução desfavorável e precisa
ter um acompanhamento diferenciado.
Acompanhe a discussão do caso e, depois,
continue a leitura do conteúdo on-line.

CASO CLÍNICO 3
Laura, a mãe de Pedro, algumas
semanas após retorna na UBS com
quadro febril e dor abdominal. Por ser
gestante, a coloca em um grau de maior
risco de evolução desfavorável.

Assista o próximo
vídeo e acompanhe
a discussão desse
caso clínico.

(AFONSO, 2017c)

Assista o vídeo “Caso clínico Laura: suspeita de dengue em gestantes ” de autoria de Francileu do Lima Afonso,
elaborado pela Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde -UNA-SUS. Esse vídeo destaca a importância da
atenção redobrada ao aumento da frequência cardíaca e redução PA, naturais da gravidez, mas que também
podem indicar sinais de dengue. Além disso, essa discussão de caso apresenta a conduta e dá dicas de
procedimentos e tratamentos para melhor atender situações como esse caso, bem como revelam a evolução do
quadro e destino de Laura. Clique aqui.

Aspectos clínicos na gestante
Como você percebeu na discussão de caso da
Laura, gestantes devem ser tratadas normalmente
de acordo com o estadiamento clínico da dengue.
Essas pacientes necessitam de vigilância,
independente da gravidade, devendo o médico
estar atento aos riscos para mãe e para o bebê.

É importante lembrar que todas
as gestantes com sangramento,
independente do período
gestacional, devem ser
questionadas quanto à presença
de febre ou ao histórico de febre
nos últimos sete dias.

• Riscos:

Aumento de sangramentos de
origem obstétrica

Alterações fisiológicas da
gravidez

Aborto e baixo peso ao
nascer

Leia, também, sobre a consequência da infecção do vírus da dengue na gestação através da
Segunda Opinião Formativa desenvolvida pelo NUTES Pernambuco.
Clique aqui

Observe outras condições clínicas
especiais e comorbidades que
devem ser consideradas, além das
gestantes:

Condições clínicas especiais e comorbidades

Gestantes

Doenças hematológicas
crônicas (principalmente
anemia falciforme)

Lactentes (menores
de 2 anos)

Doença renal
crônica

Adultos com
mais de 65 anos

Doença ácido
péptica

Hipertensos ou portadores
de outras doenças
cardiovasculares graves

Doenças autoimunes

Diabéticos

Hepatopatias

Estes pacientes podem apresentar evolução desfavorável e devem ter
acompanhamento diferenciado! O mesmo vale para os pacientes em risco
social.
(BRASIL, 2016)

Além das medidas de prevenção e controle
do vetor, manejo e classificação de risco da
dengue, o profissional de saúde precisa se
organizar para preencher as fichas de
notificação compulsória dessas doenças no
SINAN quando o diagnóstico laboratorial
confirmar o resultado positivo.

Os profissionais da saúde e os responsáveis por
organizações e estabelecimentos públicos e
particulares de saúde e ensino são obrigados a
comunicar aos gestores do SUS a ocorrência de
casos suspeitos ou confirmados de determinadas
doenças e agravos.

Sempre que um profissional identificar um
caso suspeito de arbovirose deve
preencher uma Ficha Individual de
Notificação. Ela será encaminhada aos
serviços responsáveis pela vigilância
epidemiológica do município.
Periodicamente, os municípios devem
enviar os dados aos estados e estes devem
repassar ao Ministério da Saúde.

Clique aqui e baixe a Ficha Individual de Notificação.

Como você pode conferir durante os vídeos de discussão
de casos do Geraldo, Pedro e Laura, a identificação de
sinais de alarme e o diagnóstico diferencial da dengue
em relação a outras síndromes clínicas febris são de vital
importância para a tomada de decisões e implementação
de medidas oportunas, visando principalmente evitar
óbitos decorrentes da doença.

Por esse motivo, os profissionais de saúde que
atuam na APS devem estar sempre preparados
para identificar os sinais de alarme, fazer o
diagnóstico, o manejo e a classificação de risco da
dengue.

Em casos graves, pode haver extravasamento plasmático, portanto, a observação
cuidadosa e o uso racional de líquidos intravenosos são essenciais. Outras
manifestações clínicas podem indicar a gravidade, tais como hemorragias e
comprometimento importante de órgãos e o óbito.

(BRASIL, 2016)

CONCLUSÃO DA UNIDADE

CONCLUSÃO DA UNIDADE

Nesta unidade, vimos a importância da diferenciação da dengue com
outras doenças e as características de cada fase clínica, que, por vezes,
pode ser complicada.

Na unidade 4, vamos tratar da classificação de risco da dengue e as
condutas clínicas a serem adotadas na APS.

Nos vemos na unidade 4!
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Unidade
Unidade 34
Manejo clínico com a classificação de risco da dengue
na Atenção Primária à Saúde

Caro(a) aluno(a), seja bem-vindo(a) à unidade 4!

Nesta unidade, vamos conversar sobre a classificação de risco da
dengue na Atenção Primária à Saúde (APS).

Esperamos que você tenha momentos de estudos
proveitosos em nossa companhia!

ATENDIMENTO AO PACIENTE COM SUSPEITA DE DENGUE
Vamos entender quais aspectos
devem ser considerados
durante o atendimento de
casos suspeitos na APS.

Anamnese
No momento da anamnese e do
exame físico, o profissional deve
pesquisar a presença de febre,
referida ou medida, incluindo o
dia anterior à consulta e ainda:

Data de início da febre e
outros sintomas

Presença de sinais de alarme

Diurese: frequência nas
últimas 24 horas, volume e
hora da última micção
Existência de familiares com
dengue ou dengue na
comunidade

Sintomas gastrointestinais

Viagens recentes para áreas
endêmicas de dengue (14
dias antes do início dos
sintomas)

Alterações do estado da
consciência: irritabilidade,
sonolência, letargia,
lipotimias, tontura,
convulsão e vertigem

Condições preexistentes:
lactentes menores (29 dias a
6 meses de vida), idosos,
gestante, doenças crônicas

(BRASIL, 2016, 2019)

Exame físico geral
Valorizar e registrar os sinais vitais: temperatura, qualidade de pulso, frequência cardíaca, pressão
arterial, pressão diferencial, pressão arterial média (PAM) e frequência respiratória.

Avaliar o estado de consciência com a escala de Glasgow, de hidratação e hemodinâmico: pulso e
pressão arterial, determinar a pressão arterial média e a pressão diferencial, enchimento capilar.

Verificar a presença de derrames pleurais, taquipneia, respiração de Kussmaul.

Pesquisar a presença de dor abdominal, ascite, hepatomegalia

Buscar manifestações hemorrágicas espontâneas ou provocadas (prova do laço).

(BRASIL, 2016, 2019)

Prova do laço
Assista o vídeo realizado pela Universidade Aberta do SUS
A prova do laço deve ser realizada
durante a consulta, obrigatoriamente,
em todo paciente com suspeita de
dengue e que não apresente
sangramento espontâneo (petéquias).

(UNA-SUS/Fiocruz) e entenda como a prova do laço deve ser realizada
em pacientes com suspeita de dengue. Clique aqui.

Quando a prova do laço for negativa, a mesma
deverá ser repetida no acompanhamento clínico
do paciente.

(BRASIL, 2016)

A dengue pode ser facilmente confundida
com outras síndromes clínicas febris ou
arboviroses. Portanto, o seu diagnóstico
diferencial é muito importante!

Como a dengue é um agravo com potencial de complicação e óbito,
recomenda-se que ao receber um paciente com sintomas de arbovirose,
o mesmo seja conduzido conforme o protocolo de dengue.

Diagnóstico diferencial
Devido às características da
dengue, pode-se destacar seu
diagnóstico diferencial em
síndromes clínicas, tais como:

Síndrome febril: enteroviroses, influenza e outras viroses respiratórias, hepatites virais, malária, febre tifoide,
chikungunya, Zika e outras arboviroses.

Síndrome exantemática febril: rubéola, sarampo, escarlatina, eritema infeccioso, exantema súbito,
enteroviroses, mononucleose infecciosa, parvovirose, citomegalovirose, farmacodermias, doença de Kawasaki,
doença de Henoch-Schönlein, chikungunya, Zika e outras arboviroses.

Síndrome hemorrágica febril: hantavirose, febre amarela, leptospirose, malária grave, riquetsioses e
púrpuras.

Síndrome dolorosa abdominal: apendicite, obstrução intestinal, abscesso hepático, abdome agudo,
pneumonia, infecção urinária, colecistite aguda etc.

Síndrome do choque: meningococcemia, septicemia, meningite por Haemophilus influenzae tipo B, febre
purpúrica brasileira, síndrome do choque tóxico e choque cardiogênico (miocardites).

Síndrome meníngea: meningites virais, meningite bacteriana e encefalites.

(BRASIL, 2019)

Diagnóstico diferencial Dengue X Zika X Chikungunya
Agora, observe o quadro
clínico da dengue em
relação às outras
arboviroses:

Fonte: BRITO; CORDEIRO, 2016
*Pode haver risco de morte nos casos neurológicos como a síndrome de Guillian-Barré (SGB) decorrente de Zika, ou para crianças com
malformação congênita graves.

(BRASIL, 2019)

Exames específicos
Em regiões onde ocorrem epidemias
por arbovírus, o diagnóstico
especifico é importante,
especialmente em casos nos quais a
conduta terapêutica deve ser
diferenciada.

Para o diagnóstico laboratorial da infecção aguda pelo DENV, podem
ser realizados os exames descritos a seguir:
Métodos diretos
• Pesquisa de vírus (isolamento viral por inoculação em células);
• Pesquisa de genoma do vírus da dengue por transcrição reversa seguida de reação
em cadeia da polimerase (RT-PCR);
Métodos indiretos
• Pesquisa de anticorpos IgM por testes sorológicos (ensaio imunoenzimático – ELISA)
• Teste de neutralização por redução de placas (PRNT);
• Inibição da hemaglutinação (IH);
• Pesquisa de antígeno NS1 (ensaio imunoenzimático – ELISA);
• Patologia: estudo anatomopatológico seguido de pesquisa de antígenos virais por
imuno-histoquímica (IHQ)

(BRASIL, 2019)

Clique aqui para conhecer a descrição de cada procedimento, disponível nas
páginas 450-453 do Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

(BRASIL, 2019)

Saiba mais sobre os procedimentos para coleta, acondicionamento e transporte de
amostras biológicas orientado no o Protocolo de Vigilância Epidemiológica de casos
suspeitos de dengue no estado de Santa Catarina. Para acessá-lo, clique aqui.

Exames inespecíficos
Já os exames inespecíficos auxiliam no
monitoramento dos pacientes com
suspeita ou diagnóstico de dengue,
especialmente os que apresentam sinais
de alarme ou gravidade.

Hematócrito

Contagem plaquetas

Dosagem de albumina

Função hepática

(BRASIL, 2019)

1. ELISA NS1 reagente;
2.
A confirmação do caso suspeito dengue
ocorre por um ou mais dos seguintes testes
laboratoriais e seus respectivos resultados:

Isolamento viral positivo;

3. RT-PCR detectável (até o 5º dia de início de sintomas da
doença);
4. Detecção de anticorpos IgM ELISA(a partir do 6º dia de
início de sintomas da doença);
5. Aumento ≥4 (quatro) vezes nos títulos de anticorpos no
PRNT ou teste IH, utilizando amostras pareadas (fase aguda
e convalescente).
Em caso de dúvida,
consulte a vigilância
epidemiológica do
seu município.

A dengue é uma doença comum e
pode ser confundida com outras
síndromes clínicas febris! Casos
simples podem se complicar quando
mal conduzidos.

Por isso, com o objetivo de otimizar o
tratamento e reduzir o tempo de espera do
paciente com dengue, o Ministério da Saúde
propôs uma classificação de risco para
utilização nos serviços de saúde. Vamos
entender como funciona?

Classificação de risco de acordo com os sinais e sintomas

Os dados de anamnese, exame físico
e avaliação inicial serão usados para
fazer o estadiamento clínico do
paciente e para orientar as medidas
terapêuticas cabíveis.
Classificação de risco de acordo com os sinais e sintomas
Azul

Grupo A – atendimento de acordo com o horário de chegada

Verde

Grupo B – prioridade não-urgente

Amarelo

Grupo C – urgência, atendimento o mais rápido possível

Vermelho Grupo D – emergência, paciente com necessidade de atendimento
imediato.

(BRASIL, 2016)

Para orientar os profissionais de saúde na
condução dos casos suspeitos de dengue, o
Ministério da Saúde organizou um fluxograma
de Classificação de Risco e um Guia de
Manejo do paciente. O Guia de diagnóstico e
manejo de adultos e crianças infectados pelo
vírus da dengue você conheceu durante a
leitura recomendada na unidade 3.

Um formato mais ampliado do
Fluxograma com a inclusão das
condutas em cada estadiamento
clínico foi preparado pela
UNA-SUS/Fiocruz e está
disponibilizado no link: Clique aqui.

Estadiamento clínico e conduta
Como você pode notar no fluxograma
de classificação de risco para dengue e
observou na discussão dos casos na unidade
3, a doença possui 4 tipos de estadiamentos
clínicos, divididos em grupos:

• Grupo A;
• Grupo B;
• Grupo C: Sinais de alarme presente e
sinais de gravidade ausentes;
• Grupo D: Dengue grave.

A partir de agora, vamos entender
quais as condutas apropriadas na
APS para cada grupo.

(BRASIL, 2016)

Grupo A
Trata-se de casos suspeitos de
dengue, com ausência de
sinais de alarme, sem
sangramento espontâneo
(petéquias) ou induzido (prova
do laço negativa), sem
comorbidades, risco social ou
condições clínicas especiais.

CONDUTA:
• Exames laboratoriais complementares à critério médico.
• Prescrever paracetamol e/ou dipirona:
Dipirona:
Adultos: 500 mg de 6/6 horas.
Crianças: 10 mg/kg/dose até de 6/6 horas (respeitar dose máxima para peso e idade).
Paracetamol:
Adultos: 500 a 750 mg de 6/6 horas.
Crianças: 10 mg/kg/dose até de 6/6 horas (respeitar dose máxima para peso e idade).

Não utilizar salicilatos ou anti-inflamatórios não esteroides!
(BRASIL, 2016)

Grupo A
...continuando.

HIDRATAÇÃO ORAL:
• Orientar repouso, prescrever dieta e hidratação oral, conforme a seguir:

Adultos: 60 ml/kg/dia.
• 1/3 desse volume deve ser ingerido 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.

(BRASIL, 2016)

Grupo A
...continuando.
A hidratação oral dos pacientes com
suspeita de dengue deve ser iniciada
ainda na sala de espera enquanto
aguardam a consulta médica e
finalizada nas primeiras 4 a 6 horas
pós atendimento. Veja o exemplo:

HIDRATAÇÃO ORAL:
Volume de hidratação recomendado: 60 ml/kg/dia.
Paciente adulto com 70 Kg:
70 X 60 = 4,200 mL / dia
Orientar: Ingerir nas primeiras 4 a 6 horas do atendimento: 1,4 L de
líquidos e distribuir o restante nos outros períodos (2,8 L).
• Especificar em receita médica ou no cartão da dengue o volume a ser
ingerido.
• Manter a hidratação durante todo o período febril e por até 24-48 horas após
a defervescência da febre.
(BRASIL, 2016)

Grupo A
...continuando.

HIDRATAÇÃO ORAL:
Crianças < 13 anos de idade: orientar paciente e o cuidador para hidratação por via oral.

Veja como orientar a
hidratação oral em
crianças:

• 1/3 do volume deve ser ingerido em forma de soro de reidratação oral (SRO).
• Para os 2/3 restantes, orientar a ingestão de líquidos caseiros (água, suco de frutas, chás e etc.).
- Crianças até 10 kg: 130 ml/kg/dia
- Crianças de 10 a 20 kg: 100 ml /kg/dia
- Crianças acima de 20 kg: 80 ml/kg/dia

Nas primeiras 4 a 6 horas do
atendimento considerar a oferta de
1/3 deste volume.

• Especificar em receita médica ou no cartão da dengue o volume a ser ingerido.
• Manter a hidratação durante todo o período febril e por até 24-48 horas após a defervescência
da febre.
• A alimentação não deve ser interrompida durante a hidratação e sim administrada de acordo
com a aceitação do paciente. O aleitamento materno deve ser mantido e estimulado.

Saiba mais sobre a importância da hidratação no manejo dos casos de dengue lendo a SOF do
Núcleo de Telessaúde de Pernambuco intitulada: Qual importância da hidratação para os

casos com arboviroses, mesmo que não apresentem diarreia e vômito?
Clique aqui

Grupo A
É importante orientar o
paciente para não se
automedicar e procurar o
serviço de urgência em caso de
sangramentos ou
sinais/sintomas de alarme.

Orientações gerais
O profissional de saúde deve:
• Agendar o retorno para reavaliação clínica no dia de melhora da febre
(possível início da fase crítica) ou, caso não haja defervescência, para o 5º dia
da doença.
• Notificar o caso, preencher “cartão da dengue” e liberar o paciente para o
domicílio com orientações.
• Orientar sobre a eliminação de criadouros do Aedes aegypti.
Os exames específicos para confirmação não são necessários para condução clínica. Sua
realização deve estar de acordo com a situação epidemiológica, por isso orientamos que
você verifique quais as diretrizes para a realização dos mesmos em seu município.
(BRASIL, 2016)

• Conheça o cartão de acompanhamento do paciente com suspeita de dengue,
disponível no link: Clique aqui
• A dengue é uma doença de notificação compulsória, ou seja, casos suspeitos e/ou
confirmados devem ser notificados à vigilância epidemiológica. Para acessar a ficha de
notificação compulsória da dengue, Clique aqui.

Grupo B
Tratam-se de casos suspeitos de dengue,
com ausência de sinais de alarme, com
sangramento espontâneo de pele
(petéquias) ou induzido (prova do laço
positiva) e/ou com condições clínicas
especiais, de risco social ou comorbidades.

• Exames laboratoriais:
Hemograma completo, obrigatório para todos os pacientes. Colher
amostra no momento do atendimento e o resultado deve ser liberado
em até duas horas ou no máximo quatro horas.
Avaliar a hemoconcentração.
Outros exames deverão ser solicitados de acordo com a condição clínica
associada ou à critério médico.
• Prescrever paracetamol e/ou dipirona. Não utilizar medicamentos à
base de ácido acetilsalicílico e anti-inflamatórios.

O paciente deve permanecer na unidade de saúde em acompanhamento e observação, com prescrição de
hidratação oral, conforme recomendado para o grupo A, até o resultado dos exames ficar pronto.
(BRASIL, 2016)

Os valores de referência para
interpretação do
hemograma indicados pelo
Ministério da Saúde.

(BRASIL, 2016)

Grupo B
...continuando.

De posse do hemograma,
o médico deve avaliar a
hemoconcentração e
definir a sua conduta:

Paciente com hematócrito normal: o tratamento deve ser realizado em regime
ambulatorial (conforme o Grupo A), com reavaliação clínica diária.
• Agendar o retorno para reclassificação do paciente, com reavaliação clínica
e laboratorial diária, até 48 horas após a queda da febre ou imediata e na
presença de sinais de alarme.
• Notificar, preencher “cartão da dengue” e liberar o paciente para o
domicílio com orientações gerais.

(BRASIL, 2016)

Grupo B
...continuando.

Paciente com hematócrito aumentado: lembre-se, o
aumento do hematócrito é um sinal de alarme e, nesses
casos, o paciente deve ser classificado no Grupo C e a
conduta deve ser realizada conforme veremos a seguir.

(BRASIL, 2016)

Como no grupo A, os exames específicos para confirmação
dos pacientes do grupo B não são necessários para
condução clínica. Sua realização deve estar de acordo com
a situação epidemiológica, por isso orientamos que você
verifique quais as diretrizes para a realização dos mesmos
em seu município.

Antes de prosseguir na sua leitura, vamos refletir sobre o caso da
Gisele. O vídeo que segue destaca a importância do
acompanhamento contínuo do paciente com dengue com
classificação do Grupo B e o papel do profissional da APS no
monitoramento e identificação de sinais de gravidade em que há
necessidade de retorno à UBS.

CASO CLÍNICO 1
Gisele é uma paciente com suspeita de
dengue, sem comorbidades e sem risco
social. Entretanto, ela apresentou prova
de laço positivo e recebeu classificação
clínica do Grupo B.

(AFONSO, 2017a)

Assista o vídeo “Caso clínico Gisele: avaliação contínua do paciente com dengue” de
autoria de Francileudo Lima Afonso, elaborado pela Universidade Aberta do Sistema
Único de Saúde -UNA-SUS/Fiocruz. Esse vídeo de discussão dá ênfase à avaliação contínua
do paciente com classificação B de dengue. Clique aqui.

Como podemos ver no caso da Gisele, o
envolvimento do profissional de saúde da APS foi
imprescindível para identificação de sinais de
gravidade e a presença de sinais de alarme, em que
há necessidade de retorno precoce à unidade de
saúde.

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) deve acompanhar, monitorar e realizar
busca ativa dos pacientes suspeitos que estiverem em casa para reintervenção
em caso de sinais de alarme.

Mas, o que os profissionais que atuam na APS devem
fazer quando se depararem com um paciente que se
enquadre no Grupo C?

Grupo C

Sinais de alarme:
Neste grupo se enquadram os
casos suspeitos de dengue,
com presença de algum sinal
de alarme.
Vamos relembrá-los?
Dor abdominal intensa
(referida ou à
palpação)

Hepatomegalia > 2 cm
abaixo do rebordo
costal

Vômitos
persistentes

Acúmulo de líquidos: ascite,
derrame pleural, derrame
pericárdico

Sangramento de
mucosa

Letargia e
irritabilidade

Hipotensão postural
e/ou lipotimia

Aumento progressivo do
hematócrito
(BRASIL, 2016)

Grupo C

Para os pacientes do grupo C o
mais importante é iniciar a
reposição volêmica imediata, em
qualquer ponto de atenção,
inclusive durante a transferência
para uma unidade de referência.

Conduta:
Reposição volêmica com 10 ml/kg de soro fisiológico na primeira hora.
Veja o exemplo:
Paciente adulto com 70 kg:
70 X 10 = 700 mL de soro fisiológico em uma hora por via intravenosa.

Os pacientes do grupo C devem permanecer em acompanhamento
em leito de internação até estabilização – por no mínimo 48 horas.

(BRASIL, 2016)

Então, os pacientes do grupo C devem ser
acompanhados em leito de internação até a
estabilização do quadro...

Mas como deve ser esse
acompanhamento? Na UBS?

Grupo C
Casos do Grupo C não devem ser acompanhados na APS!
Ao identificar um paciente
com suspeita de dengue que
se enquadre no grupo C, a
primeira medida a ser tomada
é o início imediato da
reposição volêmica, conforme
orientado anteriormente.

Após, devem ser tomadas as
providências para a transferência do
paciente para o leito de internação de
referência para esses casos.

Lembre-se: a reposição volêmica deve ser mantida
também durante o transporte do paciente.

(BRASIL, 2016)

Grupo C
Alta hospitalar
Após estabilização do caso e
atendimento aos critérios
clínicos definidos, o paciente
deve receber a alta hospitalar.

O paciente, então, deverá ser
encaminhado novamente para
acompanhamento do caso na APS, com o
cartão da dengue preenchido, onde o caso
deverá ser conduzido conforme o grupo B.

(BRASIL, 2016)

Caso você queira saber mais sobre considerações
importantes para o grupo C acesse a página 26 do
Guia de Diagnóstico e Manejo da Dengue, clique aqui.
Nesse documento você vai obter todas as informações
de como é feita a condução desses casos.

Vamos agora para a discussão de caso do Raimundo. No
vídeo que acompanha chama-se atenção para a
importância do trabalho em rede e a busca ativa da equipe
de saúde de pacientes com dengue. Mas... o que será que
aconteceu com o senhor Raimundo?

CASO CLÍNICO 2
Raimundo era etilista, com problemas financeiros, com
suspeita de dengue. Ele foi classificado como Grupo B e
orientado a realizar hidratação oral e deveria retornar à
UBS mais próxima da sua residência no dia seguinte. Mas
ele não aparece!

No próximo vídeo
vamos acompanhar a
discussão desse caso
clínico.

(AFONSO, 2017a)

Assista o vídeo “Caso clínico Raimundo [discussão]” de autoria de Francileudo Lima Afonso,
elaborado pela Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde -UNA-SUS/Fiocruz. Esse vídeo de
discussão dá ênfase à importância do trabalho em rede e à busca ativa de pacientes com suspeita
de dengue que não retornam à UBS para realizar o acompanhamento do caso. Clique aqui.

Grupo D
Sinais de choque:
Se enquadram neste grupo os casos
suspeitos de dengue com sinais de
choque, sangramento grave ou
disfunção grave de órgãos. Observe:
Extremidades
distais frias

Taquica
rdia

Taquip
neia

Pulso fraco e
filiforme

Oliguria
(< 1,5 ml/kg/h )

Hipotensão
arterial

Pressão arterial
convergente
(<20 mm Hg)

Preenchimento capilar
lento (> 2 segundos)

Cianose
(BRASIL,2016)

Grupo D
Para os pacientes do grupo D o
mais importante também é
iniciar imediatamente a fase de
expansão rápida parenteral, em
qualquer ponto de atenção,
inclusive durante a transferência
para uma unidade de referência.

CONDUTA:
Expansão parenteral com 20 ml/kg de soro fisiológico em
até 20 minutos (adultos e crianças). Veja o exemplo:
Paciente adulto com 70 kg:
70 X 20 = 1.400 mL de soro fisiológico em 20 min por via
intravenosa.

A reavaliação clínica deve ser realizada a cada 15-30 minutos e o
hematócrito em 2 horas. Estes pacientes necessitam ser continuamente
monitorados e a fase de expansão pode ser repetida até três vezes.

Qual é o local da rede de atenção mais
apropriado para fazer o manejo dos
pacientes do grupo D?

Grupo D
Estes pacientes devem permanecer
em acompanhamento em leito de
UTI até estabilização, por no mínimo
48 horas, e, após, devem permanecer
em leito de internação.

CONDUTA NA APS:
• Ao identificar um paciente com suspeita de dengue com sinais
de choque, sangramento grave ou disfunção grave de órgãos, a
primeira medida a ser tomada é o início imediato da reposição
volêmica, conforme orientado anteriormente.
• Após, devem ser tomadas as providências para a transferência
imediata do paciente para o leito de UTI de referência para
esses casos.

Lembre-se: a reposição volêmica deve ser mantida
também durante o transporte do paciente.

(BRASIL, 2016)

Grupo D
Alta hospitalar
Assim como no grupo C, após

O paciente então deverá ser

estabilização do caso e atendimento

encaminhado para acompanhamento

aos critérios clínicos definidos, o

do caso na APS, onde o caso deverá ser

paciente recebe a alta hospitalar.

conduzido conforme grupo B .

(BRASIL, 2016)

Caso você queira saber mais sobre a conduta clínica
dos pacientes do Grupo D em leito de UTI, consulte as
páginas 24 e 25 do Guia de Diagnóstico e Manejo da
Dengue, clique aqui. Nesse documento você vai obter
todas as informações de como realizar o manejo dos
pacientes do Grupo D.

Como já comentamos, a dengue é uma doença
única e dinâmica. Isso quer dizer que nunca
devemos considerar que um paciente pertence a

Por isso, toda vez que o paciente retorna à

determinado grupo, mas que ele está nessa

unidade de saúde para uma reavaliação

posição e isso pode mudar a qualquer momento!

clínica, ele deve ser reclassificado.

Além dos pacientes que estão nos Grupos C
e D, existem outros casos em que o clínico
pode indicar a internação hospitalar?

• Presença de sinais de alarme ou de choque, sangramento grave ou
comprometimento grave de órgão (grupos C e D).
Veja novamente quais são
os critérios de indicação
para internação hospitalar:

• Recusa na ingestão de alimentos e líquidos.
• Comprometimento

respiratório:

dor

torácica,

dificuldade

respiratória, diminuição do murmúrio vesicular ou outros sinais de
gravidade.
• Impossibilidade de seguimento ou retorno à unidade de saúde.
• Comorbidades

descompensadas

como

diabetes

mellitus,

hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, uso de dicumarínicos,
crise asmática, etc..
• Outras situações à critério clínico.

(BRASIL, 2016)

CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL
Veja quais são os exames
para confirmação
laboratorial da dengue:

• Sorologia – Método ELISA: deve ser solicitado a partir do sexto dia do
início dos sintomas.
• Detecção de antígenos virais: NS1, isolamento viral, RT-PCR e
imunohistoquímica. Devem ser solicitados até o quinto dia do início
dos sintomas. Se positivos, confirmam o caso; se negativos, uma nova
amostra para sorologia IgM deve ser realizada para confirmação ou
descarte.

(BRASIL, 2016)

Veja novamente quais são as
principais atribuições da APS no
manejo da dengue:

• Atenção aos pacientes no início da fase febril, evitando o uso de
salicilatos;
• Diagnosticar, fazer o manejo e acompanhar a evolução dos casos dos
grupos A e B;
• Identificar os sinais precoces de extravasamento de plasma ou fase
crítica para iniciar a terapia de hidratação;
• Identificar os pacientes com sinais de alerta que precisam ser
encaminhados para atenção secundária ou terciária e iniciar a
hidratação venosa desde o nível primário de atenção.

(GUSSO, 2012)

Assista a webpalestra sobre Manejo clínico e classificação de risco para dengue, febre de
chikungunya e zika vírus com o médico infectologista Luiz Gustavo Escada Ferreira. Essa
webpalestra apresenta as manifestações clínicas e diagnósticos diferenciais, o manejo clínico com
a classificação de risco, a evolução e possíveis complicações dessas arboviroses, seguindo as
orientações do Ministério da Saúde.
Clique aqui
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CONCLUSÃO DO CURSO

Esperamos que tenhamos ajudado você a conhecer e refletir sobre aspectos da
epidemiologia, controle do vetor, diagnóstico, manejo, classificação de risco e tratamento
da dengue no contexto da APS e sobre as estratégias de prevenção coletiva e individual
dessa arbovirose transmitida pelo Aedes aegypti.
Falar sobre dengue, sobre diferenças clínicas em relação a outras síndromes febris e
arboviroses contribui para a qualidade e a resolubilidade da APS.
Foi um prazer tê-lo(la) conosco!

