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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dengue é um impor-
tante problema de saúde pública, sendo necessário qualifi-
car a assistência no seu atendimento, objetivando reverter 
quadros potencialmente graves, com redução do risco de 
morte. O objetivo deste estudo foi buscar correlação entre 
sinais e sintomas clínico-laboratoriais que indiquem a sua 
gravidade, aumentando assim a sensibilidade da triagem da 
equipe de saúde para um caso grave em potencial, tentando 
traçar condutas eficazes e apresentar marcadores laborato-
riais que possam indicar essa evolução.
MÉTODO: Estudo descritivo, retrospectivo, baseado no 
banco de dados do Sistema Nacional de Agravos de Noti-
ficação (SINAN) e de dados primários obtidos a partir da 
revisão dos prontuários dos óbitos ocorridos no município 
do Rio de Janeiro em 2007.
RESULTADOS: Considerando-se os óbitos confirmados 
sorologicamente (26), 8 (30,7%) foram por dengue com 
complicações, 14 (54%) por febre hemorrágica da dengue 
e 4 (15,3%) síndrome do choque da dengue. A dor abdomi-
nal estava presente em 57,7% dos casos, a hipotensão pos-
tural em 63,7%, as manifestações hemorrágicas ocorreram 
em 69,3% (sangramento gastrintestinal: 42,3%; petéquias: 
26,1%; epistaxe: 19,2% e gengivorragia: 11,5%); extravasa-
mento plasmático foi evidenciado em 61,5%. Houve pla-
quetopenia em 92,3%, leucocitose em 66,6%, leucopenia em 
12,5% e hemoconcentração em 56,5%. Todos os pacientes 
com provas de função hepática realizada (7) apresentaram 
alteração de transaminases.
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CONCLUSÃO: Mostraram-se relevantes como fatores 
preditivos de mau prognóstico os sinais e sintomas: dor 
abdominal, hipotensão postural, manifestações hemor-
rágicas e extravasamento plasmático. Entre os exames 
laboratoriais a leucocitose, transaminases elevadas e 
plaquetopenia.
Descritores: Achados laboratoriais, Dengue, leucocitose, 
manifestações clínicas, mortalidade.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Dengue is an im-
portant public health problem, being required to qualify 
for assistance in caring for this disorder, to revert tables 
potentially serious, with reduced risk of death. This study 
aimed to look for signs and symptoms correlation between 
clinical and laboratory showing its seriousness, thereby in-
creasing the sensitivity of the screening of the healthcare 
team to a serious potential, trying to map out effective and 
present conduct laboratory markers that may indicate that 
evolution .
METHODS: Descriptive study, retrospective, based on a 
database of SINAN and primary data obtained from the 
review of medical records of the deaths occurred in Rio de 
Janeiro in 2007.
RESULTS: Considering the serologically confirmed 
deaths (26), 8 (30.7%) were by dengue with complica-
tions, 14 (54%) due to dengue hemorrhagic fever and 4 
(15.3%) of  dengue’s shock syndrome. The abdominal pain 
was present in 57.7% of  cases, the postural hypotension 
in 63.7%, the hemorrhagic manifestations occurred in 
69.3% (gastrointestinal bleeding: 42.3%; petechiae: 26.1%; 
epistaxis: 19.2% and gengivorragia: 11.5%), plasma ex-
travasation was evidenced in 61.5%. There was 92.3% in 
thrombocytopenia, leukocytosis in 66.6%, leukopenia in 
12.5% and 56.5% in hemoconcentration. All patients with 
evidence of  liver function performed (7) showed change 
in transaminases.
CONCLUSION: They were important as predictors of 
poor prognosis the signs and symptoms: abdominal pain, 
postural hypotension, hemorrhagic manifestations and 
plasma extravasation and between laboratory tests to leu-
kocytosis, thrombocytopenia and elevated transaminases.
Keywords: Clinical manifestations, Dengue, Laboratory 
findings, leukocytosis, mortality.
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intRODUÇÃO

No município do Rio de Janeiro (MRJ), a dengue vem, nas 
duas últimas décadas, causando epidemias que preocupam 
as autoridades de saúde, assim como afetam diretamente 
a dinâmica da sociedade. Uma breve leitura histórica so-
bre as epidemias de dengue no país permite verificar que a 
cidade do Rio de Janeiro foi atingida pela primeira vez na 
década de 1980 (1986/1987) pelo sorotipo viral DEN-11, a 
segunda epidemia da capital fluminense foi em 1991 com a 
introdução do sorotipo DEN-2, época em que surgiram os 
primeiros casos de febre hemorrágica da dengue2. Em 2002 a 
população do Rio de Janeiro se viu diante da pior epidemia 
de dengue na história do país: 188.073 casos, sendo a maio-
ria pelo DEN-3, aumentando o risco de óbitos por infecção 
sequencial e também pela maior virulência dessa nova cepa. 
Muitos estudos apontam a dengue como uma doença preva-
lente em crianças e adolescentes e os óbitos em adultos são 
eventos mais raros3,4, porém no Brasil a dengue sempre fez 
mais vítimas fatais entre os adultos e só mais recentemente, 
o risco tanto de ocorrência quanto de letalidade tem aumen-
tado para a população infanto-juvenil.
Atualmente, os grupos etários mais jovens (adolescentes e 
crianças) passaram a ser os mais vulneráveis, especialmente 
aos tipos virais 1 e 2, já que nos últimos anos o tipo 3 tem 
predominado. Diante desse perfil o que mais preocupa é o 
aumento de casos graves que vem ocorrendo, com conse-
quente risco da evolução para óbito. Foram notificados em 
2007, 24.559 casos de suspeita de dengue no município e 
destes, 26 foram a óbito (taxa de letalidade geral de 0,1%). 
Alguns países apresentam como causa do grande número 
de óbitos, o despreparo técnico dos médicos para a suspeita 
diagnóstica e a conduta terapêutica ineficaz5 e sugerem a 
produção de algoritmos que facilitem o trabalho da equipe 
de saúde. Todavia, no Brasil, não é a falta de protocolos 
que faz com que ocorra grande número de óbitos, mas a as-
sistência inicial nem sempre adequada. Vale ressaltar que a 
taxa de letalidade da dengue é baixa, o que torna importan-
te saber que a maioria dos óbitos é potencialmente evitável. 
Sabendo que a síndrome do choque da dengue é raramente 
reversível se for diagnosticada na fase avançada, devem-se 
observar todos os sinais que possam sugerir uma evolução 
mais grave, com risco potencial.
O objetivo deste estudo foi buscar correlação entre sinais e 
sintomas clínico-laboratoriais que indiquem a sua gravida-
de, aumentando assim a sensibilidade da triagem da equipe 
de saúde para um caso grave em potencial, tentando traçar 
condutas eficazes e apresentar marcadores laboratoriais 
que possam indicar essa evolução.

MÉtODO

Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, baseado no 
banco de dados do Sistema Nacional de Agravos de No-
tificação (SINAN), que consolida as fichas de notificação 
e investigação de dengue e de dados primários obtidos a 
partir da revisão dos prontuários dos óbitos ocorridos no 
município do Rio de Janeiro em 2007 e confirmados labo-

ratorialmente. Foram considerados casos de dengue todos 
aqueles notificados, com confirmação laboratorial ou clíni-
co-epidemiológica. 
Foram considerados óbitos por dengue, os casos notifica-
dos com confirmação laboratorial. O critério para confir-
mação laboratorial foi IgM positivo, pelo método de ensaio 
imunoenzimático de captura de IgM (Mac-Elisa), PCR ou 
imuno-histoquímica, estes últimos realizados pela FIO-
CRUZ (Laboratório de Virologia). O estudo da variável de 
apresentação clínica foi baseado nos critérios adotados pela 
World Health Organization (WHO) e também adotados pelo 
Ministério da Saúde do Brasil6, Foram considerados febre 
hemorrágica da dengue (FHD), todos os casos que após a 
defervescência da febre, entre o 3º e 7º dia apresentaram ma-
nifestações hemorrágicas espontâneas ou provocadas, trom-
bocitopenia (plaquetas ≤ 100.000/mm3) e perda de plasma 
para o terceiro espaço. Dengue com complicação, todo caso 
que não se enquadrava nos critérios de FHD, mas também 
devido a gravidade clínica não poderiam ser classificados 
como dengue clássica. Nessa situação a presença de um dos 
itens a seguir a caracterizava: manifestações neurológicas, 
disfunção cardiorrespiratória, insuficiência hepática, pla-
quetopenia igual ou inferior a 50.000/mm3, manifestações 
hemorrágicas ou derrames cavitários. Nota-se que para ser 
FHD tem que existir concomitantemente hemorragia e ex-
travasamento plasmático, já para dengue com complicações 
não. Os casos que fecharam os critérios de síndrome do cho-
que da dengue foram todos aqueles que apresentaram um 
colapso circulatório, com pressão arterial imperceptível. As 
informações do SINAN foram processadas em TABWIN do 
próprio sistema e os dados obtidos dos prontuários foram 
consolidados em impresso próprio (Ficha de Investigação de 
óbitos) e processados em Excell.

RESUltADOS

Em 2007 foram notificados 24.559 casos de dengue no mu-
nicípio, principalmente entre as semanas epidemiológicas 
11 e 19 (entre os meses de março e maio) e destes, 26 foram 
a óbito (taxa de letalidade geral de 0,1%).
Nos 26 casos estudados, as formas clínicas assim se dis-
tribuíram: 8 casos de dengue com complicação; 14 casos 
de febre hemorrágica da dengue e 4 casos de síndrome do 
choque da dengue. A tabela 1 mostra a distribuição dos 
óbitos e da taxa de letalidade por faixa etária. A letalidade 
foi superior nos dois extremos etários (menores de um ano 
e maiores de 70), sendo de 4,5% e 5,1%, respectivamente. 
Estudos mostram que o maior índice de complicações clí-
nicas ocorre nos 5 primeiros dias do início dos sintomas5 
e que o eritema de pele (petéquias) é o sinal com o melhor 
valor preditivo negativo5, possibilitando diferenciar den-
gue de outras doenças febris de curta duração. Nos dados 
compilados, percebeu-se 6 pacientes que o apresentaram, 
correspondendo a 23% dos casos.
A tabela 2 ilustra os sinais de alerta da dengue. A presença 
de um ou mais desses sinais endossa a necessidade de ob-
servação por um período mínimo em unidade hospitalar; 
em que eventual agravo do quadro clínico, possibilita rá-
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pida intervenção terapêutica. Dentre esses sinais clínicos, 
a dor abdominal estava presente em 57,7% dos casos, a hi-
potensão postural em 63,7%, as manifestações hemorrági-
cas ocorreram em 69,3%. O gráfico 1 revela a distribuição 
com relação aos tipos de manifestações. Dentre todas o 
sangramento gastrintestinal foi o mais prevalente, estando 
presente em 42,3% dos casos. O extravasamento plasmático 
foi evidenciado em 61,5% e dentre esses casos 81,25% foi 
devido a hemoconcentração (aumento de 20% ou mais do 
nível basal de hematócrito). 

Tabela 2 – Distribuição dos sinais de alerta de dengue
Sim Não Porcentagem

Dor abdominal 15 11 57,7%
Hipotensão postural 18 8 63,7%
Extravasamento plasmático* 16 8 61,5%
Manifestações hemorrágicas 18 8 44,4%

* em dois casos não constava essa informação

Gráfico 1 - Distribuição das manifestações hemorrágicas 
nos óbitos por dengue

A tabela 3 explicita as manifestações laboratoriais dos 
pacientes. Aqui uma nova variável aparece como um si-
nal prevalente de mau prognóstico clínico: a leucocito-

se. Esse dado foi confirmado em 16 (66,6%) casos. Isso 
preo cupa, pois muitos médicos que não atentem para 
isso podem achar que não se trata de dengue, uma vez 
que a entidade é uma doença viral e que cursa predo-
minantemente com leucopenia e esta só esteve presente 
em 2 (8,3%) casos. Assim como nos diversos estudos já 
publicados3-5,10,13-16, a plaquetopenia também se mostrou 
intimamente relacionada ao mau prognóstico do pacien-
te, 24 (92,3%) dos casos.

Tabela 3 – Distribuição das variáveis laboratoriais dos óbi-
tos por dengue

Sim Não
Plaquetopenia 24 (92,3%) 2 (7,4%)
Alteração de transaminases# 7 (100%) -
Leucopenia$ 2 (8,3%) 22 (91,7%)
Leucocitose£ 16 (66,6%) 8 (33,4%)
Hemoconcentração& 13 (56,5%) 10 (43,5%)

# - apenas em sete pacientes foram dosados transaminases
$, £ - em dois casos não constavam essa informação
& - em três casos não constavam essa informação

A hemoconcentração teve sua representação em 56,5% 
dos óbitos analisados, o que comprova a característica pri-
mordial da dengue que é a perda de líquido intravascular. 
Pesquisadores7 demonstraram que dor abdominal e dengue 
grave estão fortemente relacionados e que em sua grande 
maioria essa dor é decorrente de hepatite reativa causada 
pelo vírus da dengue. No presente estudo, todos os pacien-
tes com provas de função hepática realizada (7) apresenta-
ram alteração de transaminases, e desses 85,7% apresenta-
vam dor abdominal (6), o que corrobora com a literatura7,8. 
Todavia, dos que tinham como queixa a dor abdominal 
(15) apenas seis (40%) foram submetidos a dosagem de 
transaminases, o que mostra uma falha de conduta clínica, 
uma vez que outros estudos7-9 já anunciaram que a AST é 
a transaminase mais alterada na evolução da dengue; no 
presente estudo os pacientes que dosaram as enzimas hepá-
ticas (5) tiveram predomínio de AST, equivalente a 71,4%. 
O gráfico 2 resume toda a distribuição das características 
clínicas e laboratoriais nos óbitos por dengue no município 
do Rio de Janeiro.

Gráfico 2 - Distribuição das características clínicas e labo-
ratoriais nos óbitos por dengue

Tabela 1 – Distribuição dos óbitos e letalidade por faixa 
etária
Faixa Etária (anos) Nº de Casos Taxa de Letalidade (x1000)
< 1 1 4,5
1 – 4 1 1,8
5 – 9 7 3,8
10 – 14 3 1,3
15 – 19 0 0
20 – 29 0 0
30 – 39 3 0,6
40 – 49 4 1,2
50 – 59 2 0,9
60 – 69 3 3,2
70 – 79 2 5,1
80 ou mais 0 0
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DiSCUSSÃO

Valem ressaltar que são preconizados pelo Ministério da 
Saúde do Brasil6 como sinais de alerta na dengue: a dor ab-
dominal, vômitos persistentes, hipotensão postural, hipo-
tensão arterial, pressão arterial convergente, hepatomega-
lia dolorosa, hemorragias importantes, extremidades frias, 
cianose, pulso rápido e fino, agitação e/ou letargia, oligúria 
e/ou anúria, hipotermia repentina e aumento abrupto do 
hematócrito. 
Mas o que se percebe no cotidiano da prática clínica, no 
acompanhamento de casos de dengue, uma supervaloriza-
ção da plaquetopenia e da hemorragia em detrimento dos 
demais sinais de alerta de gravidade, como se apenas aque-
les fossem patognomônicos de mau prognóstico. Com isso 
muitos pacientes que chegam pela primeira vez para aten-
dimento sem manifestações hemorrágicas e/ou plaquetope-
nia são liberados e muitas vezes retornam com o quadro 
clínico gravemente avançado.
Percebe-se que a leucocitose, um achado laboratorial suges-
tivo de infecção bacteriana, pode ser encontrada com rela-
tiva frequência nos pacientes que evoluem de forma grave e 
que a suspeição de dengue não deve ser descartada, e outra 
terapêutica instalada, caso haja concomitantemente outros 
sinais clínicos da doença. É um parâmetro que no Rio de 
Janeiro começou a ser observado com a entrada do tipo vi-
ral DEN-3 e que deve ser mais observado e estudado, a fim 
de proporcionar melhor entendimento da fisiopatologia da 
doença e possibilitar intervenções terapêuticas adequadas 
com melhor prognóstico ao paciente.

COnClUSÃO

Mostraram-se relevantes na abordagem e/ou evolução do 
paciente com suspeita de dengue, os dados clínicos: dor ab-
dominal, hipotensão postural, manifestações hemorrágicas e 
extravasamento plasmático; e, entre os exames laboratoriais 
a leucocitose, transaminases elevadas e plaquetopenia. Logo 
se concluiu a necessidade de observação constante desses pa-
cientes para evitar agravamento do quadro clínico.
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