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Vigilância Epidemiológica  
 
Notificação: doença de notificação compulsória; todo caso suspeito deve 
ser comunicado 
 
Medidas de Controle  
 
 única garantia para não existir dengue = ausência do vetor.  
 A OMS preconiza probabilidade de epidemia quando índices de 
infestação predial (número de imóveis com focos positivos de Aedes 
aegypti sobre o total de imóveis inspecionados vezes 100) estão acima de 
5%.  
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medidas de combate:  
•manejo ambiental: mudanças no meio ambiente, evitando ou destruindo 
os criadouros potenciais do Aedes;  
•controle químico: consiste em tratamento focal (elimina larvas), peri-
focal (em pontos estratégicos de difícil acesso) e por ultra baixo volume - 
“fumacê” (elimina alados) = quando houver infestação predial acima de 
5%  
•melhoria de saneamento básico;  
•participação comunitária (saneamento domiciliar). 
•Educação em Saúde 
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 Campanhas Ministério da Saúde 
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Assistência de enfermagem 
 

 Classificação de risco: Fluxograma de Classificação de Risco e Manejo 
do Paciente com Suspeita de Dengue 

 
 Entrevista e exame físico 

 
Condutas por grupo 
 
Faixa etária 
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Suspeita de dengue deve-se investigar:  
 
 Sistema nervoso: estado de consciência (irritabilidade, sonolência, 
inquietação, torpor etc.), cefaleia, sinais de irritação meníngea, 
sensibilidade, força muscular e reflexos osteotendíneos, bem como o 
exame da fontanela anterior em lactentes.  

 
Segmento da pele:  
Coloração de pele e mucosas: pesquisar palidez, cianose, temperatura, 
enchimento capilar, sinais de desidratação e sudorese de extremidades. 
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  Manifestações hemorrágicas: pesquisar petéquias, epistaxe, sufusões 
hemorrágicas em locais de punção venosa e equimoses; examinar 
conjuntivas (edema subcutâneo palpebral, hemorragia conjuntival) e 
cavidade oral (petéquias em palato, gengiva, orofaringe e gengivorragia) 
e exantema (tipo, distribuição e data do aparecimento).  

 
 

 Edema subcutâneo: de face, de parede torácica e abdominal, de 
membros (superiores e inferiores) e de saco escrotal. Grau de hidratação, 
temperatura e peso.  
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 Sistema cardiopulmonar: pesquisar sinais clínicos de desconforto 
respiratório: taquipneia, dispneia, tiragens subcostais, intercostais, 
supraclaviculares, de fúrcula esternal, batimentos de asa de nariz, 
gemidos, estridor e sibilos; avaliação da simetria torácica e presença de 
enfisema subcutâneo. 

 
 Sinais de ICC: taquicardia, dispneia, turgência jugular, estertoração e 
hepatomegalia.  

 
 Derrame pericárdico: sinais de tamponamento cardíaco (abafamento 
de bulhas, turgência jugular e síndrome de baixo débito cardíaco).  
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 Segmento abdominal: pesquisar presença de dor abdominal, 
hepatomegalia dolorosa e ascite, timpanismo, macicez e outros.  

 
 Sistema musculoesquelético: pesquisar mialgia, artralgias e outros.  

 
 Sistema genito-urinário e gastrointestinal: metrorragia, hematêmese, 
melena e hematúria. 
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Ações / Condutas de enfermagem 
 

 Mobilização social e educação 
 Controle do vetor: ações integradas e intersetoriais 
 Promoção da integração do agentes de controle de endemias na 
equipe de Atenção Básica 
 Monitoramento dos casos na Atenção Básica 
 Vigilância epidemiológica 
 Assistência ao paciente com suspeita de dengue 
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Cartão de acompanhamento 
do paciente com suspeita de  
dengue 
 


