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Diagnóstico: 
 

Anamnese; 
 
Exame clinico;  
 
Diagnóstico Diferencial  

 
 Dengue clássica: principais doenças a serem consideradas no 
diagnóstico diferencial: gripe, rubéola, sarampo e outras infecções virais, 
bacterianas e exantemáticas.  
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 Febre Hemorrágica da Dengue - FHD: no início da fase febril, outras 
infecções virais e bacterianas e, a partir do 3º ou 4º dia, com choque 
endotóxico decorrente de infecção bacteriana ou meningococcemia; 
doenças a serem consideradas: leptospirose, febre amarela, malária, 
hepatite infecciosa, influenza, bem como outras febres hemorrágicas 
transmitidas por mosquitos ou carrapatos. 
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Confirmação laboratorial 
  

Exames Específicos  
 

Virológico: identificar o patógeno e monitorar o sorotipo viral circulante 
(coleta de sangue no a partir do 3º dia do inicio dos sintomas); Após o 
término dos sintomas não se deve coletar sangue para isolamento viral; 
Isolamento: é o método mais específico para determinação do sorotipo 
responsável pela infecção.  
 

Sorológico: detecção de anticorpos antiDengue classe IgM (coleta de 
sangue no 6º dia do inicio dos sintomas)  
 

Obs: não congelar o sangue total, nem encostar o frasco diretamente no 
gelo para evitar hemólise.  
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Exames Específicos  
 

Dengue clássica:  
 Hemograma: a leucopenia é achado usual, embora possa ocorrer 
leucocitose. Pode estar presente linfocitose com atipia linfocitária. A 
trombocitopenia é observada ocasionalmente.  
Febre Hemorrágica da Dengue - FHD:  
 Hemograma: a contagem de leucócitos é variável, podendo ocorrer 
desde leucopenia até leucocitose leve. A linfocitose com atipia linfocitária 
é um achado comum. Destacam-se a concentração de hematócrito e a 
trombocitopenia (contagem de plaquetas abaixo de 100.000/mm3 ); 
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Hemoconcentração: aumento de hematócrito em 20% do valor basal 
(valor do hematócrito anterior à doença) ou valores superiores a 38% em 
crianças, a 40% em mulheres e a 45% em homens).  

 
Trombocitopenia: contagem de plaquetas abaixo de 100.000/mm3 .  

 
Coagulograma: aumento nos tempos de protrombina, tromboplastina 
parcial e trombina. Diminuição de fibrinogênio, protrombina, fator VIII, 
fator XII, antitrombina e α antiplasmina.  
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 Bioquímica: diminuição da albumina no sangue, albuminúria e discreto 
aumento dos testes de função hepática: aminotransferase aspartato 
sérica (conhecida anteriormente por transaminase glutâmico-oxalacética 
- TGO) e aminotransferase alanina sérica (conhecida anteriormente por 
transaminase glutâmico pirúvica - TGP).    
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Tratamento  
 
 Dengue clássica: não há tratamento específico. A medicação é apenas 
sintomática, com analgésicos e antitérmicos (paracetamol e dipirona). 
Devem ser evitados os salicilatos e os antiinflamatórios não hormonais, já 
que seu uso pode favorecer o aparecimento de manifestações 
hemorrágicas e acidose. O paciente deve ser orientado a permanecer em 
repouso e iniciar hidratação oral.  
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Tratamento  
 
 Febre Hemorrágica da Dengue - FHD: os pacientes devem ser 
observados cuidadosamente para identificação dos primeiros sinais de 
choque. O período crítico será durante a transição da fase febril para a 
afebril, que geralmente ocorre após o terceiro dia da doença. Em casos 
menos graves, quando os vômitos ameaçarem causar desidratação ou 
acidose, ou houver sinais de hemoconcentração, a reidratação pode ser 
feita em nível ambulatorial. 
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Sinais de alerta: Aos primeiros sinais de choque, o paciente deve ser 
internado imediatamente para correção rápida de volume de líquidos 
perdidos e da acidose. Durante uma administração rápida de fluidos é 
particularmente importante estar atento a sinais de insuficiência cardíaca. 


