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RESUMO 

 

A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito do gênero Aedes, caracterizada 
como doença aguda febril, de etiologia viral e gravidade distinta, considerada 
atualmente como um importante problema de saúde pública. As altas temperaturas, 
umidade e épocas chuvosas, são fatores predisponentes que auxiliam na 
multiplicação e propagação do vetor da dengue. Este estudo objetivou apresentar as 
características gerais da dengue, com enfoque na epidemiologia, manifestações 
clínicas e no diagnóstico laboratorial, a metodologia empregada foi a pesquisa 
bibliográfica descritiva e explicativa. O estudo tem grande relevância ao meio 
acadêmico como também para sociedade em geral, pois agrega informações sobre 
o vírus da dengue sua morfologia e estrutura, sintomatologia da doença, bem como 
seu diagnóstico laboratorial. 
  

 
Palavras chaves: Dengue. Epidemiologia. Diagnóstico. Prevenção. 

  

 

 



ABSTRACT 

 

Dengue is a disease transmitted by the mosquito of the genus Aedes, characterized 
by as an acute febrile disease of viral etiology and distinct severity, currently 
considered an important public health problem. The high temperatures, humidity and 
rainy seasons are predisposing factors that aid in the multiplication and propagation 
of the dengue vector. The objective of this study was to present the general 
characteristics of dengue, with a focus on epidemiology, clinical manifestations and 
laboratory diagnosis, the descriptive and explanatory bibliographic research 
methodology. The study has great relevance to the academic environment as well as 
to society in general, because it adds information about the dengue virus its 
morphology and structure, symptomatology of the disease, as well as its laboratory 
diagnosis. 
 

Keywords: Dengue. Epidemiology. Diagnosis. Prevention.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A dengue é uma doença aguda de transmissão vetorial, cujo agente etiológico 

é um vírus do gênero Flavivírus da família Flaviviridae, conhecido por ter cinco 

sorotipos DENV1, DENV-2, DENV-3, DENV-4 e DENV-5 (BRASIL, 2013). O vírus é 

transmitido através de duas espécies de mosquitos, o Aedes aegypti e Aedes 

albopictus, estes vetores possuem dois ciclos epidemiológicos diferentes de 

transmissão: urbano e silvestre. No ciclo urbano, o homem é o único hospedeiro e a 

transmissão ocorre através do mosquito Aedes aegypti, no ciclo silvestre os 

macacos são os principais hospedeiros e o vetor é o mosquito Aedes albopictus 

(SANTOS et.al., 2010). 

No Brasil a dengue ocorre de forma contínua desde a década de 80, hoje com 

epidemias registradas em grande parte do país. Considera-se uma doença 

emergente, ou ainda reemergente, em diferentes estados brasileiros (TAUIL, 2009). 

A dengue é caracterizada como uma doença aguda febril, etiologicamente viral 

de gravidade distinta e atualmente, um importante problema de saúde pública, 

destaca-se como uma arbovirose gravíssima que atinge o homem em nível mundial 

(AGUIAR; RIBEIRO, 2012). Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

demonstram que, mundialmente 2,5 bilhões de pessoas estão sob risco de se 

infectarem pelo vírus da dengue, cinquenta milhões acabam contraindo a dengue, e 

dessas no mínimo 550 mil são diagnosticadas com a forma grave necessitando de 

atendimento hospitalar e 20 mil chegam à óbito (BRASIL, 2010). 

A resposta imunológica à infecção causada pelo vírus da dengue apresenta-se 

de duas maneiras: primária e secundária, a primária acontece quando o indivíduo é 

exposto pela primeira vez a um dos sorotipos de dengue e a secundária quando o 

indivíduo é exposto pela segunda vez (COURA, 2015). 

A dengue apresenta-se clinicamente de forma assintomática e sintomática. A 

forma sintomática divide-se em três classes: dengue sem sinais de alarme, dengue 

com sinais de alarme e dengue grave (WHO, 2012) apresentado na figura 1. 

Acrescenta-se ainda que, mesmo sem sinais clínicos aparentes, a infecção pelo 

vírus pode desencadear formas graves da doença, e levar o indivíduo a óbito (WHO, 

2000). 
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Figura 1: Fluxograma da infecção pelos vírus da dengue 

 

Fonte: COURA, 2015.  

 

O padrão sazonal da doença apresenta-se no Brasil índices elevados de casos 

no decorrer dos cinco primeiros meses do ano, período considerado quente e úmido 

típico dos climas tropicais. As manifestações clínicas da dengue se confundem com 

variadas doenças febris, fator que contribui para que uma parcela considerável da 

população infectada pelo vírus não procure assistência médica. Esse fato ligado ao 

desenvolvimento de formas assintomáticas da doença contribui ao subregistro de 

casos de dengue (FERNANDES et. al., 2013). 

Altas temperaturas climáticas, umidade e épocas chuvosas associadas, a 

urbanização precária e ausência de saneamento básico adequado são pontos que 

auxiliam na propagação e difusão do vetor da dengue (PINHEIRO; TADEI, 2013). 

A dispersão e o fluxo dos variáveis sorotipos do vírus da dengue no transcorrer 

dos anos, tem influência expressiva nas epidemias, assim como, no aumento de 

casos diagnosticados pela forma mais grave da doença. Esses fatores evidenciam a 

importância de introduzir medidas preventivas com a finalidade em diminuir os casos 

de dengue (ARAÚJO et. al., 2017). 

Infecção pela 
dengue 

Dengue sem sinais  
de alarme 

Dengue com sinais 
de alarme 

Dengue grave 

Infecção 
assintomática 

Infecção 
sintomática 
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1.1. MORFOLOGIA E ESTRUTURA DO VÍRUS DA DENGUE 

  

 O vírus da dengue mede cerca de 50 nanômetros em diâmetro possui formato 

esférico e um genoma RNA de cadeia positiva, é envelopado e seu capsídeo é 

icosaédrico. Possui uma camada externa de glicoproteínas entrelaçadas entre si 

(FIGUEIREDO, 2008). A glicoproteína exerce importante papel antigênico viral e 

participa do início da infecção, está presente na ligação do vírus e receptores 

celulares e sua fusão. A proteína M é sintetizada no decorrer da maturação de 

partículas “filhas” de vírus (CARVALHO, 2010). 

 

Figura 2: Representação estrutural do vírus da dengue 

 

 

Fonte: TAVARES, 2012.  
 

 

1.2. MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 

 A infecção pelo vírus da dengue pode ocorrer desde a forma assintomática 

até ocasionar a doença grave que coloque em risco a vida do paciente com quadros 

de hemorragias e choques (SANTOS et. al., 2010). As principais formas clínicas da 

dengue são: Dengue clássica (DC); dengue com complicações (DCC), e a Febre 

Hemorrágica da Dengue (FHD) que ainda pode evoluir para a forma mais grave 
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denominada de Síndrome do Choque da Dengue (SCD). Dessa forma, o Ministério 

da Saúde (BRASIL, 2016a) classifica os casos de dengue em três fases clínicas: 

febril, crítica e de recuperação conforme descrito no quadro 1 a seguir. 

 

Quadro 1: Fases clínicas da dengue. 

FASE FEBRIL 
Os primeiros sintomas da dengue surgem entre o segundo e o sétimo dia após a infecção, 
geralmente ocorre hipertermia (39ºC a 40ºC), associada a cefaléia, fraqueza, mialgia, 
artralgia exantema e dor retroorbital. Esporadicamente, em alguns casos pode ocorrer 
anorexia, náuseas, vômitos e casos de diarréia com três a quatro evacuações por dia. 
Com o término da fase febril, parte significativa dos doentes recupera o estado geral, 
inclusive, o apetite. 

FASE CRÍTICA 
Fase que alguns pacientes evoluem para formas graves de dengue a partir do 
aparecimento de sinais de alarme, e após a queda súbita da temperatura entre o terceiro 
e o sétimo dia do início da doença. Os sinais de alarme podem ser observados a partir de 
manifestações como: dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de 
líquidos, hipotensão postural, desfalecimento, sangramento de mucosa, perda temporária 
ou completa da sensibilidade ou de movimentos, irritabilidade e aumento progressivo de 
glóbulos vermelhos no sangue. A dengue, em sua forma grave, manifesta-se com a 
disfunção de órgãos, com o derrame de plasma que gera choque ou acumulo de líquidos 
e desconforto respiratório. Outros sintomas clássicos são: ascite, sinais de disfunção do 
coração, dos pulmões, dos rins, do fígado e do sistema nervoso central, além de, ocorrer 
sangramentos abundantes quando o paciente faz uso de ácido acetilsalicílico (AAS). 

FASE DE RECUPERAÇÃO 
Nessa fase, os pacientes que apresentaram complicações, aos poucos irão progredir para 
melhora do quadro clínico. É importante estar em constante avaliação hídrica desses 
doentes e de possíveis complicações de hidratação, na normalização do débito urinário, 
na ocorrência de bradicardia e em especial de infecções bacterianas, as quais podem ter 
caráter grave e levar o paciente a óbito. 
Fonte: BRASIL, 2016a.  
 
 
 
 

1.3. DIAGNÓSTICO 

 

 O diagnóstico da dengue e realizado mediante dados clínicos, 

epidemiológicos e testes laboratoriais que visam a detecção do vírus da dengue, de 

antígenos NS1, do ácido nucléico viral (RNA) e pesquisa sorológica de anticorpos 

específicos (IgM e IgG), (ELISA) (GUZMÁN; KOURÍ, 2009).  

O isolamento viral consiste em obter o sangue coletado entre o terceiro e o 

quinto dia da doença. A detecção do antígeno é feita por imunoensaios em soro de 

pacientes durante a infecção primária. Na sorologia de anticorpos, a identificação é 

realizada com testes de neutralização (TN), inibição da hematoglutinação (HI), 
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fixação de complemento, pesquisa de anticorpos IgM por imunofluorescência (IF) ou 

por ensaio imunoenzimático (EIA) (SANTOS; ROMANO; WIGG, 2009). 

Na detecção de anticorpos específicos, a presença de IgG significa memória 

imunológica, e de IgM indica a fase aguda da doença. Com intuito de analisar a 

maior sensibilidade nos primeiros dias da doença, é realizada a pesquisa de 

antígenos do vírus da dengue. Para fins de pesquisa científica, e determinação de 

sorotipos de vírus, são mais utilizados o isolamento viral e a detecção por Reação 

de transcriptase seguida por uma reação em cadeia da polimerase em tempo real 

(RT-PCR). Por fim, exames laboratoriais como o RT-PCR têm maior significância no 

acompanhamento da evolução da doença e na identificação do sorotipo viral 

(XAVIER et. al., 2014). 

Com a finalidade de minimizar a mortalidade causada pela febre hemorrágica e 

síndrome de choque de dengue, é crucial a realização de um diagnóstico precoce, e 

a monitorização cautelosa no gerenciamento de ingestão de fluidos. Tanto a análise 

das manifestações clínicas, quanto dos exames laboratoriais são importantes para 

obter uma boa evolução dos pacientes acometidos pela dengue (DESHWAL; 

QURESHI; SINGH, 2015). 

 

1.4. TRATAMENTO 

 

 O uso de medicamentos à base de salicilatos são contraindicados em casos 

de suspeita de dengue, visto que eles favorecem quadros hemorrágicos (AGUIAR; 

RIBEIRO, 2012). Embora existam tratamentos com antivirais, os mesmos não são 

indicados. A indicação adequada para tratar a dengue consiste em: analisar 

cuidadosamente os sintomas, com avaliações clínicas e laboratoriais, reidratação 

oral e repouso (BRASIL, 2009).  

Com o objetivo de diagnosticar precocemente os casos de dengue grave e 

introduzir a conduta adequada à cada fase clínica da doença, o Ministério da Saúde 

elaborou o protocolo que classifica os pacientes em quatro grupos conforme 

apresentados na tabela 1. 
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Tabela 1: Protocolo dos casos de dengue grave 

GRUPO A 
Casos suspeito de dengue, ausência de sinais de alarme (dor abdominal intensa e 
continua, vômitos persistentes, hipotensão postural, desfalecimento, sangramento de 
mucosas, perda da sensibilidade e de movimentos, irritabilidade e de veias frágeis sujeitas 
a hemorragias), sem grupo de risco ou condições clínicas especiais. 

GRUPO B 
Engloba casos suspeitos de dengue, com ausência de sinais de alarme, porém com a 
presença de veias frágeis e sangramentos espontâneos e de condições clínicas especiais 
ou de risco social. 

GRUPO C 
Abrange os casos suspeito de dengue com presença de sinais de alarme e presença ou 
não de hemorragias. 

GRUPO D 
Casos suspeito de dengue com sinais de choque, presença de hemorragias severas e 
disfunção grave de órgãos.  
Fonte: BRASIL, 2016a.  

 

 Para receber alta hospitalar o paciente deve preencher seis requisitos 

imprescindíveis como: evolução positiva do quadro clínico, no decorrer de 48 horas 

com ausência de febre e estabilização hemodinâmica, quantidade de células 

vermelhas normais no período de 24 horas e aumento crescente de plaquetas, além 

de estarem acima de 50.000/mm3 (BRASIL, 2016a).  

 

1.5. PREVENÇÃO E CONTROLE 

 

 O controle da incidência e de surtos de dengue está centrado na redução de 

infestações dos vetores, por meio de intervenções preventivas voltadas para os 

possíveis focos de transmissão da doença (COURA, 2015).  

 Considerando que o mosquito possui hábitos oportunistas, a infestação é 

intensa em ambientes urbanos com alta densidade populacional e ocupação 

desordenada, onde as fêmeas possuem oportunidades de alimentação e dispõem 

de criadouros para oviposição. É crucial a eliminação de recipientes, reservatórios 

ou quaisquer lugares, favoráveis quanto os não convencionais para a oviposição e 

desenvolvimento das fases aquáticas do vetor, visto que, o vetor é de fácil 

adaptação e tem escolhido locais menos prováveis para se desenvolver. A utilização 

de inseticidas, quando permitida, contribui para eliminação do vetor (WHO, 2012). 

O Guia de Vigilância em Saúde adverte que, para detectar focos de dengue e 

em casos de epidemias, as visitas são intensificadas e ocorre a utilização de 
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inseticidas, quando necessário. Educação em saúde, comunicação, mobilização 

social, uso de proteção individual e a assistência adequada aos casos suspeitos e 

confirmados são fundamentais na prevenção de óbitos por dengue (BRASIL, 2016b). 

Medidas de infraestrutura e saneamento básico são relevantes no controle da 

disseminação do vetor já que amplos reservatórios como caixas de água, tonéis e 

galões, muitas vezes utilizados para armazenamento de água para uso doméstico 

em locais com infraestrutura precária, são criadouros que produzem 

frequentemente, mais mosquitos (BUSATO, et. al., 2014).  

Com foco no controle e prevenção da dengue, o Ministério da Saúde, propõe 

dez requisitos de ações: 1. Vigilância epidemiológica, 2. Combate ao vetor, 3. 

Assistência ao paciente, 4. Integração com atenção básica, 5. Ações de saneamento 

ambiental, 6. Ações de educação integrada em saúde, 7. Comunicação e 

mobilização, 8. Capacitação de recursos humanos. 9. Legislação de apoio ao 

programa, 10. Acompanhamento e avaliação (BRASIL, 2010) 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

       Apresentar as características gerais da dengue, com enfoque na 

epidemiologia, manifestações clínicas e no diagnóstico laboratorial. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar a dengue; 

 Evidenciar a etiologia e a sintomatologia da dengue;  

 Abordar sobre a importância dos testes sorológicos para o diagnóstico da 

dengue. 
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3. METODOLOGIA  

 

 

3.1. TIPO DE ESTUDO 

 

 Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter descritivo e explicativo, 

desenvolvida a partir de materiais já elaborados, como dissertações, teses, artigos 

científicos e livros.  

 

3.2. BASE DE DADOS 

 

As buscas foram realizadas nas seguintes bases de dados:  

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS); 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS);  

Cientifica Eletrônico Library Online (SCIELO).  

 

3.3. LIMITE DE TEMPO  

 

Foram selecionados artigos publicados entre 2008 a 2018 em periódicos 

nacionais e internacionais, nos quais foram avaliadas as seguintes palavras chaves: 

“dengue”, “diagnóstico”, “prevenção”, “arbovirose”, “etiologia”, “vetor”.  

 

3.4. IDIOMAS  

 

Foram selecionados artigos em Inglês e Português.   

 

3.5. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Estudos publicados entre os anos 2008 a 2018;  

Estudos com conclusões referentes “dengue”, “prevenção”, “arbovirose”, 

“etiologia e sintomatologia”, “diagnóstico”, “vetor”.  
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3.6. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Estudos publicados nos anos anteriores a pesquisa;  

Estudos que não contemplem a temática proposta, material incompleto e 

referencias duplicadas; 

 

3.7. COLETA DE DADOS  

 

A coleta de dados seguiu a seguinte ordem: 

Leitura explorativa de todo material selecionado (leitura rápida, objetiva para 

avaliar a relevância do trabalho em relação ao tema). 

Leitura seletiva (segunda leitura do material). 

Registro de informações extraídas a partir da leitura dos artigos científicos, 

dissertações e das teses. 

 

3.8. ANÁLISE E INTERPRETAÇÕES DOS RESULTADOS 

 

 Foi realizada uma leitura analítica com o objetivo de organizar as informações 

contidas nos artigos selecionados e identificar tópicos propostos nos objetivos desta 

revisão. 

 

3.9. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
 Realizou-se várias pesquisas em diferentes bases de dados como objetivo de 

apresentar as características gerais da dengue, com enfoque na epidemiologia, 

manifestações clínicas e no diagnóstico laboratorial. 
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Foram encontrados 96 estudos, a partir dos critérios de 

inclusão e exclusão, foram utilizados 08 artigos no desenvolvimento deste estudo, 

conforme organograma abaixo:  

 

Figura 3 – Organograma da metodologia utilizada no desenvolvimento deste estudo. 

 

 

 

Fonte: Do Autor, 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busca inicial: 96 
estudos  

Estudos excluídos: 21  Estudos incluídos: 12  
Estudos utilizados 
nessa pesquisa: 08 

Contemplam a temática: 

Sim: 41 

Não: 55 
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Tabela 2- Relação de estudos encontrados nas diferentes Bases de Dados. 
 

 

BASE DE 
DADOS 

TERMOS RESULTADOS ESTUDOS 
SELECIONADOS 

BVS “Arbovirose” 

“Prevenção” 

 

19 02 

LILACS “Dengue” 

“Diagnóstico” 

 

31 02 

SCIELO “Etiologia e 

Sintomatologia” 

“Vetor” 

 

46 04 

Fonte: Do Autor, 2018. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os dados coletados nos artigos selecionados para o estudo estão descritos 

na tabela 3. 

Tabela 3: Síntese dos artigos selecionados sobre: As características gerais 

da dengue, com enfoque na epidemiologia, manifestações clínicas e no diagnóstico 

laboratorial.  

Seq Autor/ano Periódico Título do estudo Objetivo do estudo Tipo de estudo 
01 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPOS, J. S. C. 
SILVA, S. W. C. 
COSTA, T. P. C. 
SILVA, K. M. R. 

2018 

Reon 
Facema.  

A prevalência dos 
sorotipos circulantes do 

vírus da dengue no 
estado do Piauí no ano 

de 2011 a 2013. 

Descrever a prevalência 
dos sorotipos circulantes 
do vírus da dengue no 
Estado do Piauí no ano 
de 2011 a 2013, com 

base na quantificação do 
número desses sorotipos 

atendidos no LACEN, 
além de determinar a 

quantidade de casos de 
dengue analisados no 

referido local. 

Pesquisa descritiva 
quantitativa 

02 Maniero et. al., 2016. Almanaque 
multidiscipli

nar de 
pesquisa – 
Universidad

e 
Unigranrio 

Dengue, chikungunya e 
zika vírus no brasil: 

situação epidemiológica, 
aspectos clínicos e 

medidas preventivas 

Caracterizar a situação 
epidemiológica e clínica 

das principais 
arboviroses em 

circulação no Brasil, 
trazendo as tendências 
de prevenção e controle 

que estão sendo 
estudadas na 
atualidade. 

Pesquisa 
bibliográfica. 

03 Cavalcanti et. al., 
2018. 

Journal of 
Health and 
Biological 
Sciences 

Trinta anos de 
dengue no Ceará: 

história, contribuições 
para ciência e 

desafios no cenário 
atual com tripla 
circulação de 

arbovírus. 

Resgatar, reunir e 
sintetizar a evidência 

científica produzida nos 
primeiros 30 anos de 

dengue no Ceará, 
contribuindo para 

melhorar sua 
compreensão e as 

intervenções de 
vigilância e controle. 

Pesquisa 
bibliográfica. 

04 Calais et. al., 2018 Revista 
Científca 

Fagoc 
Saúde 

Avaliação hematológica 
de casos de dengue do 
município de Visconde 

do Rio Branco-MG: 
Análise de uma 

epidemia. 

Realizar avaliação 
hematológica de casos 

de dengue de um 
município da Zona da 
Mata mineira, durante 
uma epidemia ocorrida 

no período de dezembro 
de 2015 a fevereiro de 

2016. 

Estudo transversal, 
quali-quantitativo 

05 
 

OLIVEIRA, F. L. 
DIAS, M. A. S. 

2016 

Revista 
Humano 

Ser - 
UNIFACEX 

Situação epidemiológica 
da dengue, chikungunya 
e zika no estado do RN: 

uma abordagem 
necessária. 

Realizar um estudo 
detalhado sobre a 

Dengue, Chikungunya e 
Zika no estado do RN, 

mostrando assim a 
situação epidemiológica 
atual, disponibilizando 

informações que possam 
relatar este cenário entre 
os anos de 2014, 2015 e 

o 1º trimestre de 
2016 

Revisão sistemática 

06 Viana at. al., 2018 Rev Esc 
Enferm 

USP 

Arboviroses 
reemergentes: perfil 

clínico-epidemiológico de 
idosos hospitalizados. 

Descrever o perfil clínico 
epidemiológico dos 

idosos hospitalizados 
com arboviroses 

Estudo documental 
retrospectivo, de 

abordagem descritiva 
e quantitativa. 
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07 BARBOSA, B. R. S. 
CALDEIRA, J. A. M. 

2018 

Rev. Cient. 
Sena Aires 

Leucopenia e 
trombocitopenia no 

diagnóstico da 
dengue. 

 

Demonstrar as 
alterações encontradas 
nos hemogramas com o 

binômio leucopenia, 
trombocitopenia e usar o 

valor como suporte ao 
diagnóstico da doença 

em casos que seria difícil 
ou impossível a 

realização do exame 
específico para dengue o 

NS1. 

Estudo descritivo e 
exploratório, com 

abordagem de 
caráter quantitativo e 

qualitativo. 

08 Freire et. al., 2017 Revista de 
Saúde – 

SUPLEME
NTO. 

Dengue em crianças: 
Aspectos 

epidemiológicos no 
estado do Rio de janeiro 

entre 2005 e 2014. 

Relatar a epidemiologia 
da dengue no estado do 

Rio de Janeiro, entre 
2005 e 2014. 

Estudo 
epidemiológico 

quantitativo 
descritivo, com 

componente 
retrospectivo. 

 

 

 Maniero et. al., (2016) apresenta em seu estudo que as arboviroses são 

caracterizadas por um grupo de doenças virais, transmitidas por vetores 

reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um problema global 

de saúde pública, em virtude de sua crescente disseminação territorial e 

necessidade de ações de prevenção e controle cada vez mais complexas (WHO, 

2012).  

 Cavalcanti et. al., (2018) enfatiza que as epidemias de dengue ocorrem com 

maior frequência nas regiões Sudeste e Nordeste do país, com altos índices de 

casos graves e óbitos relatados. No Nordeste do Brasil, o estado do Ceará 

configurou como um dos mais importantes devido ao número elevado de casos 

registrados anualmente. Diante das condições ambientais favoráveis, grande fluxo 

turístico, elevada densidade populacional, suprimento irregular de água e baixas 

coberturas de saneamento básico, o Ceará apresenta determinantes que contribuem 

para a disseminação do vetor e perpetuação dos casos de dengue, com epidemias 

recorrentes.  

 Calais et. al., (2018) relata que na dengue clássica o quadro clínico é bastante 

variável, a primeira manifestação é a febre alta (39° a 40°), de início abrupto, 

seguida de náuseas, vômitos, mialgia, artralgia, cefaléia, dor retro-orbitária, 

petéquias e manchas vermelhas pelo corpo. Hepatomegalia dolorosa, dor abdominal 

pode ocorrer, ocasionalmente desde o aparecimento da febre, a doença tem 

duração de 5 a 7 dias. Com o desaparecimento da febre, ocorre regressão dos 

sinais e sintomas, podendo ainda persistir fadiga (BARBOSA; CALDEIRA, 2018).  

 Febre hemorrágica da dengue (FHD) os sintomas iniciais são semelhantes 

aos da dengue clássica, porém evoluem rapidamente para manifestações 
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hemorrágicas, derrames cavitários, instabilidade hemodinâmica e choque. Os casos 

típicos de FHD são caracterizados por febre alta, fenômenos hemorrágicos, 

hepatomegalia e insuficiência circulatória. Um achado laboratorial importante é a 

trombocitopenia e a leucopenia (VIANA et. al., 2018).  

 O diagnóstico da dengue baseia-se em achados clínicos e laboratoriais. Entre 

eles encontra-se a pesquisa do antígeno NS1, que é uma proteína presente na fase 

inicial da infecção, em altas concentrações no soro do paciente infectado com o 

vírus da dengue, podendo ser detectado do 1° ao 7° dia após o aparecimento dos 

sintomas. A pesquisa deste antígeno NS1 é um exame específico para a dengue, e 

um resultado positivo confirma o diagnóstico da doença. Dessa forma é possível um 

diagnóstico com rapidez, que permitirá uma conduta e tratamento adequado 

(CAMPOS et. al., 2018).  

 Entre os exames laboratoriais rotineiros, o hemograma é crucial no 

diagnóstico e acompanhamento da evolução da doença, frequentemente são 

encontradas alterações hematológicas cujo aparecem leucopenia, presença de 

linfócitos atípicos e trombocitopenia com valores abaixo de 100.000 plaquetas/uL 

(OLIVEIRA; DIAS, 2016). A trombocitopenia significa a baixa quantidade de 

plaquetas no sangue também chamada de trombócitos, possuem papel fundamental 

para a coagulação sanguínea. A trombocitopenia geralmente vem acompanhada de 

outros problemas de saúde mais graves, como infecções, leucemia e Aids, como 

também, pode estar relacionada a efeito colateral ocasionada por medicamentos 

(MANIERO et. al., 2016).  

 Barbosa e Caldeira (2018) explana que tanto na dengue hemorrágica, quanto 

nos casos da dengue clássica os pacientes costumam beneficiar-se de hidratação 

oral abundante e, quando esta é insuficiente ou impossibilitada, deve-se considerar 

a hidratação endovenosa (soro fisiológico, ringer-lactato, ou mesmo albumina 

humana).  

 A maioria dos pacientes com dengue evolui para a cura após uma semana de 

tratamento adequado. Porém alguns casos exigem internação hospitalar, sendo 

eles: recusa a ingestão de líquidos e de alimentos; pacientes com contagem de 

plaquetas inferior a 20.000 milímetro cúbico de sangue, comprometimento 

respiratório dificuldade de respirar, dor torácica, entre outros sinais de gravidade. Há 

ainda, indicação para internação em unidade de tratamento intensivo (no caso de 
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pacientes com hipotensão e coagulação intravascular disseminada) (FREIRE et. al., 

2017).  

 Por fim, as discussões descritas nesse estudo permitem destacar a 

importância do papel crucial dos programas de educação em saúde, os quais devem 

ser ampliados e revitalizados com o objetivo de garantir o repasse de informações 

para a população no controle do vetor. No que diz respeito a melhor adaptação do 

Aedes aegypti em épocas de calor e em água limpa durante períodos chuvosos e 

úmidos percebe-se que, ainda há muito o que entender sobre a influência de fatores 

ambientais no ciclo de vida do mosquito da dengue e no processo de transmissão da 

doença.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo possibilitou descrever as características gerais da dengue, com 

enfoque na epidemiologia, manifestações clínicas e no diagnóstico laboratorial. A 

associação entre os casos de dengue e o aparecimento de focos do Aedes 

aegypti tem sido relatada por vários autores, dessa forma, o cenário epidemiológico 

brasileiro atual reforça que estudos entomológicos devem ser realizados em busca 

de um melhor entendimento sobre os fatores que influenciam no comportamento 

reprodutivo do vetor.  

Infere-se ainda, a necessidade de aprofundar em pesquisas sobre o 

conhecimento detalhado da realidade de cada comunidade, priorizando suas 

subjetividades e determinantes sociais que interferem no comportamento dos 

indivíduos e da coletividade, visto que, a dengue continua sendo um relevante 

problema de saúde pública.  
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