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erminado o ano de 2011, chegamos ao fim do 1º mandato da atual diretoria da SIERJ. O trabalho foi
gratificante. Mantivemos o que já estava
implantado na Sociedade e conseguimos
agregar novos projetos, projetos que integram médicos e serviços, e que cumprem
uma das finalidades da Sociedade de Infectologia que é a educação continuada.
Agradeço todo apoio dos membros da
diretoria e de diversos colaboradores que
nos ajudaram nesta caminhada.
Organizamos nova chapa para diretoria, indicamos a participação de novos
diretores possibilitando assim uma constante renovação, e fomos eleitos para o 2º
mandato da SIERJ. Entram Dr. Alberto Lemos
(IPEC e UFRJ) como 2º Tesoureiro; e Dra. Karla
Ronchini (Gaffrée Guinle e Santa Casa), antes
Coordenadora da Informática, agora como
1ª Secretária. Agradeço Dra. Maria Christina Machay, 1ª Tesoureira por três mandatos,
cumprindo com toda responsabilidade e
dedicação que a função necessita. Agradeço
Dra.Marília de Abreu Silva pelos serviços prestados à SIERJ por anos ininterruptos, que se
afasta temporariamente para cumprir compromissos assumidos como Corregedora do
CREMERJ e como Presidente da Sociedade
de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro.
O ano de 2011 teve um significado especial para SIERJ. Completamos 30 anos de
existência desde sua fundação em 1981,
um ano após a criação da SBI. Em comemoração a esta data, lançamos um projeto
que tem como objetivo contar a história
de nossa Sociedade. Surgiu o “Projeto Memória – SIERJ 30 anos”, que será contado
em um livro a ser lançado neste ano.

E com o novo ano, chega o lançamento do Infecto Rio 2012. O 3º Congresso de
Infectologia do Rio de Janeiro está marcado para 07 a 10 de agosto. O local mudou e faremos nosso congresso em Copacabana, no Windsor Atlântica (antigo
Meridien). O hotel está todo reformado,
contando com dois andares para eventos
e moderna estrutura. A Comissão Científica, presidida pela Dra. Dirce Bonfim,
trabalha com afinco na programação e
trará temas de atualização, controvérsias,
e outras boas surpresas.
Nesta edição do Boletim Informativo da SIERJ, temos a publicação do artigo científico “Dengue - Atualizações
em uma velha doença”, escrito pela Dra.
Delia Celser Engel - Médica Infectologista do Serviço de Doenças InfectoParasitárias do Hospital Clementino
Fraga Filho (UFRJ) e médica da CCIH do
Hospital Unimed - Nova Friburgo -, baseado no manual “Dengue – Diagnóstico e Manejo Clínico – Adulto e Criança”,
elaborado pelo Ministério da Saúde no
final de 2011.

Ano 11 – nº 37 / 2011

SIERJ – 30 anos

A dengue se mantém no Estado do Rio
de Janeiro com grande número de casos,
estando em situação de risco de nova epidemia. Revisão e discussão do protocolo
com sua replicação e aplicação criteriosa,
podem contribuir na redução dos óbitos
por dengue. A Dra. Delia pontua os aspectos mais relevantes.
O Manual “Dengue – Diagnóstico e
Manejo Clínico – Adulto e Criança”, do Ministério da Saúde, está disponível no site
da SIERJ (www.sierj.org.br).
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Dra. Delia Celser Engel,

III Congresso de Infectologia
do Estado do Rio de Janeiro
07 a 10 de agosto de 2012
Hotel Windsor Atlântica
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Médica Infectologista do Serviço de Doenças InfectoParasitárias do Hospital Clementino Fraga Filho (UFRJ)
e médica da CCIH do Hospital Unimed - Nova Friburgo

Dengue - Atualizações
em uma velha doença

E

mbora as manifestações clínicas da dengue não tenham se modificado desde
nosso primeiro contato com a epidemia,
nem tampouco os hábitos do vetor, percebemos que a presença de algumas co-morbidades
ainda geravam dúvidas na abordagem aos pacientes. As análises das situações com evolução
grave ou fatal e as dúvidas que surgiram ao nos
depararmos com pacientes anti-coagulados,
por exemplo, justificam a liberação do manual
“Dengue – Diagnóstico e Manejo Clínico – Adulto e Criança”, elaborado pelo Ministério da Saúde
no final de 2011.
Nossa intenção é ressaltar de forma sucinta estes recentes aprendizados, além de dar ênfase à
identificação dos sinais de alarme. Para isso, utilizaremos as tabelas e, muitas vezes, o texto tal
qual foi publicado no Manual.

Espectro clínico
As manifestações do dengue incluem formas
oligossintomáticas até quadros graves e óbito.
A apresentação clássica inclui febre alta de início súbito, acompanhada de cefaleia, adinamia,
mialgia intensa, artralgia e dor retroorbitária. O
exantema, presente em 50% dos casos acomete
todo o corpo, inclusive região palmo plantar e
é mais frequente no momento do desaparecimento da febre. Sintomas como diarreia, náuseas e vômitos podem estar presentes.
Entre o terceiro e sétimo dia do início do quadro, quando da defervescência da febre, podem

surgir vômitos, dor abdominal intensa, hepatomegalia dolorosa, desconforto respiratório, sonolência, alteração do humor, hipotermia, sangramento de mucosas, diminuição da sudorese
e derrames cavitários. Estes sinais de alarme
anunciam a perda plasmática e a iminência de
choque. O sucesso do tratamento do paciente
está no reconhecimento precoce dos sinais de
alarme, já que o extravasamento plasmático e
choque se instalam em 24h à 48h.
Os fenômenos hemorrágicos, como epistaxe,
gengivorragia, hematêmese, metrorragia, melena, entre outros, além da queda abrupta das
plaquetas, podem ser observados em todas as
apresentações clínicas de dengue sendo considerados sinais de alarme.
O paciente pode evoluir para o choque sem evidência de sangramento, já que as alterações do
endotélio vascular levam a extravasamento plasmático e possível choque, expressos por hemoconcentração, hipoalbuminemia e derrames cavitários.
As formas graves podem evoluir com insuficiência cardíaca, pneumonite e SARA, devendo
o médico estar atento à sobrecarga de volume.
Também estão descritas hepatite com insuficiência hepática, meningite, encefalite e polirradiculoneurite, além de insuficiência renal.
O atendimento ao paciente com quadro clínico
suspeito de dengue deve incluir data do início dos
sintomas, pesquisa de sangramento, mesmo os
mais discretos como vômitos com “raios de sangue” e aos sinais de alarme que anunciam a possibilidade de evolução para forma grave.
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Avaliação hemodinâmica: sequência de alterações hemodinâmicas
Parâmetros

Circulação estável

Choque compensado

Choque com hipotensão

Nível de
consciência

Claro e lúcido

Claro e lúcido (pode
passar despercebido,
caso o paciente não
seja interrogado)

Alterações do estado
mental (agitação,
agressividade)

Enchimento
capilar

Rápido
(<2 segundos)

Prolongado
(>2 segundos)

Muito prolongado, pele
com manchas.

Extremidades
quentes e rosadas

Extremidades
periféricas frias

Extremidades frias
e úmidas

Volume do
pulso periférico

Pulso forte

Pulso fraco e fibroso

Tênue ou ausente

Ritmo cardíaco

Normal para
a idade

Taquicardia

Taquicardia intensa,
com bradicardia no
choque tardio

Pressão arterial

Normal para a
idade e pressão de
pulso normal para
a idade

Pressão sistólica normal,
mas pressão diastólica
elevada, com diminuição
da pressão de pulso e
hipotensão postural

Redução de pressão do
pulso (≤ 20 mm Hg),
hipotensão, sem registro
da pressão arterial

Normal para
a idade

Taquipneia

Acidose metabólica,
hiperpneia ou respiração
de Kussmaul

Extremidades

Ritmo
respiratório

Fonte: Opas. Dengue – Guia de Atencion para Enfermos em la Region de las Américas. La Paz, Bolívia, 2010.

Sinais de alarme na dengue

É importante que conste da anamnese o co- lária, febre tifóide, farmacodermia, leptospinhecimento de história de infecção pregres- rose, hantavirose, febre amarela, riquetsioses,
sa por dengue e de doenças crônicas, como púrpuras, abdômen agudo, apendicite, pneuasma, diabetes mellitus, doença hematologia monia, meningites, encefalites, entre inúmecrônica - principalmente anemia falciforme, ras outras possibilidades.
doença renal crônica, doença ácido-péptica,
hipertensão arterial sistêmica ou outras do- O atendimento do paciente deve seguir a
enças cardiovasculares graves, hepatopatias e classificação de risco para garantir rapidez no
doenças auto-imunes. É importante também atendimento das formas graves.
que se conheça o uso de medicações crônicas,
como antiagregantes plaquetários: AAS, ticlo- O hemograma tem como finalidade principidina e clopidogrel; anticoagulante: heparina, pal avaliar o hematócrito, para identificação
warfarin e dicumarol;
de hemoconcentraAINH; imunossupresção. HemoconcenClassificação de risco de acordo
sores e corticóides.
tração indica procom os sinais e sintomas
vável alteração de
Azul:
Grupo
A
O manual sugere a
permeabilidade capiatendimento de acordo com o horário de chegada
realização da Prova
lar (extravasamento
Verde:
Grupo
B
do Laço como sinal
plasmático), associaprioridade não-urgente
de alerta devendo ser
do à gravidade, além
Amarelo: Grupo C
utilizado na triagem.
de definir a necessiurgência, atendimento o mais rápido possível
Caso considerada podade de hidratação
sitiva, considerar que
e resposta à terapia
Vermelho: Grupo D
o paciente necessita
de reposição instituemergência, paciente com necessidade de atendimento imediato
de monitoramento
ída. Queda de hemaclínico e laboratorial
tócrito pode sugerir
Fonte: Ministério da Saúde. Diretrizes nacionais para prevenmais estreito.
hemorragias.
ção e controle de epidemias de dengue. Brasília-DF, 2009.

Por tratar-se de doença febril aguda, a dengue inclui um grande
número de diagnósticos diferenciais como
enteroviroses, influenza, hepatites virais, ma-

Diferentemente
do que ocorre em outras doenças que levam ao choque, na dengue, antes de haver
uma queda substancial na pressão arterial

a) dor abdominal intensa e contínua;
b) vômitos persistentes;
c) hipotensão postural e/ou lipotímia;
d) hepatomegalia dolorosa;
e) sangramento de mucosa ou hemorragias importantes (hematêmese e/ou melena);
f ) sonolência e/ou irritabilidade;
g) diminuição da diurese;
h) diminuição repentina da temperatura corpórea ou hipotermia;
i) aumento repentino do hematócrito;
j) queda abrupta de plaquetas;
l) desconforto respiratório.
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Fluxograma para classificação de risco de dengue
sistólica (menor que 90 mmHg,em adultos),
poderá haver um fenômeno de pinçamento
(estreitamento) da pressão arterial. Ou seja, a
diferença entre a pressão arterial sistólica e
a diastólica será menor ou igual a 20mmHg,
caracterizando a pressão arterial convergente,
que se caracteriza por ser um sinal de choque
da dengue.
Ao surgirem sinais de alarme ou aumento do
hematócrito na vigência de hidratação adequada, é indicada a internação hospitalar.
Pacientes com plaquetopenia < 20.000/mm³,
mesmo sem repercussão clínica, devem ser
internados e reavaliados clínica e laboratorialmente a cada 12h.
Pacientes gestantes devem ser tratadas de
acordo com o estadiamento clínico da dengue. Os riscos para a mãe infectada estão relacionados ao aumento de sangramento de
origem obstétrica e às alterações fisiológicas
da gravidez, que podem interferir nas manifestações clínicas da doença. Há aumento de
risco de aborto no primeiro trimestre, trabalho de parto prematuro no último trimestre
e incidência maior de baixo peso ao nascer
em mulheres que tiveram dengue durante
a gravidez. Quanto mais próximo ao parto

a paciente é infectada, maior a chance do
recém-nato apresentar quadro de infecção
por dengue.
Pacientes submetidos à recente angioplastia
coronariana com implante de stent (um mês
para convencional e seis meses para farmacológico), ou em uso de AAS e clopidogrel,
devem, se possível, manter os antiagregantes durante a infecção pelo vírus da dengue.
Pacientes com plaquetometria abaixo de
30.000/mm³ terão suspenso o clopidogrel e
devem permanecer em observação até que
as plaquetas se elevem para valores acima
de 50.000/mm³ quando os antiagregantes
devem ser novamente prescritos.
Pacientes em uso de warfarina sódica que tiverem contagem de plaquetas entre 30.000/
mm³ e 50.000/mm³ devem ser internados
para substituição do anticoagulante oral
para heparina não fracionada assim que o
TAP atinja níveis subterapêutios (<2). Pacientes com contagem de plaquetas inferior a 30.000, suspender warfarina e internar
para contagem diária de plaquetas e TAP.
Pacientes em uso de antiagregantes e anticoagulantes devem ter a medicação sus-

“Em 2 anos,
milhares de vidas
salvas”
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pensa em caso de sangramento moderado e
grave. No caso de AAS e clopidogrel, indicase a transfusão de plaquetas. No caso de uso
de warfarina com sangramento grave, devese administrar plasma fresco congelado na
dose de 15ml/Kg, até que o INR esteja inferior a 1,5, e Vitamina K na dose de 10mg via
oral, se possível, ou endovenosa.
A ressuscitação volêmica em pacientes adultos com cardiopatias, em especial insuficiência cardíaca congestiva deve ser individualizada. Pacientes em classe funcional I devem
ser hidratados conforme descrito no protocolo de dengue. Pacientes em classe funcional IV devem ser internados em terapia intensiva. Os de classe funcional II e III devem

8

seguir as orientações contidas no Anexo II
do manual em função da complexidade da
situação.

Referência bibliográfica:
Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da
Saúde (www.saude.gov.br/bvs)
OBS: O Manual “Dengue – Diagnóstico e Manejo Clínico – Adulto e Criança”, do Ministério da Saúde, está disponível no site da SIERJ
(www.sierj.org.br).

