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DENGUE 

Doenca infecciosa febril aguda, que pode ser de curso benigno ou 

grave (Hemorrágica). 

 

 é, hoje, a mais importante arbovirose (doença transmitida por 

artrópodes) que afeta o homem e constitui-se em sério problema de 

saúde pública 

 

 Inicio dos casos: 1986 



DENGUE 

 Sintomas:  febre (alta = 39ºC a 40ºC), cefaleia, adinamia, mialgias, 

artralgias, dor retro orbitaria 

 

 Fator determinante nos casos graves de Dengue e o extravasamento 

plasmático (observados por hemoconcentracao, hipoalbuminemia e/ou 

derrames cavitarios; 



DENGUE 

 Agente etiológico – virus (RNA); Arbovirus do genero Flavivirus, 

familia Flaviviridae, com quatro sorotipos conhecidos: DENV1, DENV2, 

DENV3 e DENV4. 

 Vetores hospedeiros - mosquitos do gênero Aedes. Nas américas = 

Aedes aegypti. Outra espécie, Aedes albopictus, presente no Brasil 

mas sem comprovada participação na transmissão (na Ásia 

importante vetor) 

 Ciclo de transmissão homem → Aedes aegypti → homem.  
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 Modo de transmissão - A transmissão se 

faz pela picada da fêmea do mosquito; 

 Após contato com sangue o mosquito esta apto a transmitir o vírus, 

depois de 8 a 12 dias de incubação extrínseca; 

 Não ha transmissão por contato direto de um doente ou de suas 

secreções com uma pessoa sadia, nem por fontes de água ou alimento; 
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 Período de incubação: 
De 3 a 15 dias; em media, de 5 a 6 dias. 

 
 Período de transmissibilidade: 
O homem infecta o mosquito durante o período de viremia, que começa 

um dia antes da febre e perdura ate o sexto dia da doença. 
 

 Complicações: 
O paciente pode evoluir para instabilidade hemodinâmica, com 

hipotensão arterial e choque. 
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 Suscetibilidade = é universal 
 

 A suscetibilidade em relação à Febre Hemorrágica da Dengue (FHD) 
não está totalmente esclarecida. 

 
 
Imunidade  
  
 permanente para um mesmo sorotipo (homóloga). 
 imunidade cruzada (heteróloga) existe temporariamente 
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 Fisiopatogenia da resposta imunológica à infecção aguda:  primária e 
secundária.  
 

 Resposta primária = pessoas não expostas anteriormente ao flavivírus 
= título de anticorpos se eleva lentamente.  
 

 Resposta secundária = pessoas com infecção aguda, que tiverem 
infecção prévia por flavivírus = título de anticorpos se eleva 
rapidamente em níveis bastante altos.  
 


