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DENGUE 

Aspectos Clínicos  
 

 a infecção por dengue causa uma doença cujo espectro inclui desde 
infecções inaparentes até quadros de hemorragia e choque, podendo 
evoluir para o êxito letal. 
 

 Dengue clássica: quadro clínico é muito variável;primeira 
manifestação é febre alta (39° a 40°), de início abrupto; seguida de 
cefaléia, mialgia, prostração, artralgia, anorexia, astenia, dor 
retroorbital, náuseas, vômitos, exantema e prurido cutâneo. 
Hepatomegalia dolorosa pode ocorrer (desde aparecimento da 
febre). 
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 Alguns aspectos clínicos dependem, com freqüência, da idade do 
paciente.  
 

 dor abdominal generalizada pode ocorrer, principalmente nas 
crianças.  
 

 adultos podem apresentar pequenas manifestações hemorrágicas, 
como petéquias, epistaxe, gengivorragia, sangramento 
gastrointestinal, hematúria e metrorragia. 
 

 duração da doença de: 5 a 7 dias.  
 

 Com o desaparecimento da febre, há regressão dos sinais e sintomas, 
podendo ainda persistir a fadiga. 
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 Febre Hemorrágica da Dengue (FHD): sintomas iniciais semelhantes 
aos da dengue clássica, porém evoluem rapidamente para 
manifestações hemorrágicas e/ou derrames cavitários e/ou 
instabilidade hemodinâmica e/ou choque.  
 

 casos típicos são caracterizados por febre alta, fenômenos 
hemorrágicos, hepatomegalia e insuficiência circulatória.  
 

 achado laboratorial importante é a trombocitopenia com 
hemoconcentração concomitante.  
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 A principal característica fisiopatológica associada ao grau de 
severidade da FHD é a efusão do plasma, que se manifesta através 
de valores crescentes do hematócrito e da hemoconcentração.  
 

 Entre manifestações hemorrágicas, a mais comum é a prova do laço 
positiva = consiste em se obter, através do esfignomanômetro, o 
ponto médio entre a pressão arterial máxima e mínima, mantendo-se 
esta pressão por 5 minutos; quando positiva aparecem petéquias sob 
o aparelho ou abaixo do mesmo. Se o número de petéquias for de 20 
ou mais em um quadrado desenhado na pele essa prova é 
considerada fortemente positiva.  
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 Nos casos graves de FHD, o choque geralmente ocorre entre o 3º e 
7º dia de doença, precedido por um ou mais sinais de alerta.  
 

 O choque é decorrente do aumento da permeabilidade vascular 
seguido de hemoconcentração e falência circulatória. É de curta 
duração e pode levar ao óbito em 12 a 24 horas ou à recuperação 
rápida após terapia anti-choque apropriada. 


