
ORIENTAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

ACOLHIMENTO
Utilizar a classificação de risco para prioridade no atendimento

HIDRATAÇÃO
Base do tratamento da dengue

Ÿ  Febre com duração máxima de sete dias e pelo menos duas das 
seguintes manifestações: cefaléia, dor retrocular, mialgia, artralgia, prostração ou exantema. 
Em crianças, sonolência, irritabilidade e choro persistente podem caracterizar sintomas como  
cefaleia e algias.

Ÿ Clientes com  devem ser atendidos imediatamente!

Ÿ Aferir a pressão arterial em duas posições.

Ÿ  em todos os suspeitos de dengue:
§ Desenhar um quadrado de 2,5cm de lado no antebraço (ou uma área ao redor da 

falange distal do polegar) da pessoa e verificar a PA (deitada ou sentada);
§ Calcular o valor médio da PA: (PAS+PAD)/2;
§ Insuflar novamente o manguito até o valor médio e manter por cinco minutos em 

adulto e 3 minutos em crianças ou até o aparecimento de petéquias ou equimoses;
§ Contar o número de petéquias no quadrado. Se houver 20 ou mais petéquias em 

adultos e 10 ou mais em crianças: .

 prova do laço positiva, gestantes, crianças (em especial 
menores de dois anos), maiores de 60 anos e presença de comorbidades (cardiopatias, 
hipertensão arterial, diabetes, asma, DPOC, doenças renais, úlcera gastroduodenal, anemia 
falciforme, doenças autoimunes e uso de dicumarínicos).
Marcar retorno diários, com hemograma até o 7° (ou mais) dia dos sintomas.

 dor abdominal intensa e contínua, diminuição repentina da 
temperatura corpórea ou hipotermia, vômitos persistentes, hipotensão arterial e/ou postural, 
sonolência e/ou irritabilidade, hepatomegalia dolorosa, hemorragias importantes 
(hematemese, melena), diminuição da diurese, desconforto respiratório, aumento repentino 
do hematócrito e queda abrupta das plaquetas.

 prova do laço positiva, gengivorragia, sangramento de mucosas, 
sangramento em trato gastrointestinal, hematúria e metrorragia.

 PA convergente (diferença entre a máxima e mínima < 20mmHg), 
hipotensão arterial, extremidades frias e/ou cianose, pulso rápido e fino, enchimento capilar 
lento, pele fria e pálida.

Definição de suspeito:

sinais de gravidade

Prova do laço

positiva

*Risco para complicações e gravidade:

**Sinais de alerta (agravamento):

***Tendência hemorrágica:

****Sinais de choque:

*****Fase de recuperação: a partir do 6° dia atenção a infecções secundárias. 

Ÿ Disponibilizar água e soro para hidratação oral na sala de espera e alternar a 
ingestão de soro com sucos, água, chá ou outros líquidos que o cliente aceitar. A 
alimentação não deve ser interrompida (principalmente o aleitamento materno), 
mas administrada de acordo com a aceitação do cliente.

Ÿ Oferecer o  a todos os 
suspeitos e fazer anotações nesse cartão sempre que retornarem. Os clientes com 
fatores de risco para complicações devem ser reavaliados diariamente, até passar o 
período crítico.

Ÿ Orientar repouso em casa. Descrever para o cliente e acompanhantes 
 (gravidade) e orientar para que procure imediatamente a unidade de saúde 

mais próxima se houver aparecimento desses sinais, principalmente 
 (fase crítica). Contra-indicado o uso de salicilatos e 

antiinflamatórios hormonais (dexamentasona, hidrocortisona) e não hormonais 
(ibuprofeno, diclofenaco, nimesulidada e outros). Quando necessário encaminhar 
para internação, transportar o cliente hidratando, com .

 somente se plaquetopenia < 50.000/mm3, com 
suspeita de hemorragia de SNC e em caso de plaquetopenia < 20.000/mm3, na 
presença de sangramentos importantes. Não se usa profilaticamente.

 preencher todos os seis critérios a seguir:
Ÿ Ausência de febre durante 24 horas, sem uso de terapia antitérmica;
Ÿ Melhora visível do quadro clínico;
Ÿ Hematócrito normal e estável por 24 horas;
Ÿ Plaquetas em elevação e acima de 50.000/mm3;
Ÿ Estabilização hemodinâmica durante 24 horas;
Ÿ Derrames cavitários, quando presentes, em regressão e sem repercussão clínica.

Orientar  no domicílio e nos locais de trabalho e de 
recreação. 

.
Casos graves notificar em 24 horas conforme portaria  vigente de notificação.

“Cartão de orientação ao cliente suspeito de dengue”

os sinais de 
alerta

no primeiro dia 
após cessar a febre

 acesso venoso calibroso

Transfusão de plaquetas:

Critérios de alta hospitalar -

eliminação de criadouros
Notificar todos os suspeitos (fichas de notificação / investigação do 

SINAN)

SECRETARIA DE SAÚDE

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
(17) 3216-9745 / 3216-9746

DENGUE

DISQUE DENGUE
0800 77 058 70



CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - PRIORIDADE DE ATENDIMENTO AOS CASOS SUSPEITOS DE DENGUE
GRUPO A – AZUL

Ÿ SEM manifestação hemorrágica
Ÿ SEM sinais de alerta**
Ÿ SEM alterações hemodinâmicas

Atendimento por horário de chegada
Iniciar hidratação oral na sala de espera

ORIENTAÇÕES
SEM FATOR DE RISCO*
Ÿ Não coletar hemograma
Ÿ Coletar NS1 se estiver até 3º dia de sintomas
Ÿ Agendar coleta de SOROLOGIA a partir do 6º dia do 
ínicio dos sintomas ou coletar se vier  após o  6º dia de 
sintomas
Ÿ Atender o paciente na UBS/UPA e prescrever 
hidratação para o domicílio

OBSERVAÇÃO
Hidratação em adultos
Volume de líquidos: 60 a 80ml/kg/dia, sendo 1/3 com 
solução salina e para os 2/3 restantes, orientar a 
ingestão de líquidos caseiros (água, suco de frutas, chás, 
água de coco)
Hidratação em crianças
Orientar hidratação oral no domicílio, de forma precoce 
e abundante com líquidos e soro de reidratação oral, 
oferecendo com freqüência, de acordo com a aceitação 
da criança. Orientar sobre sinais de alarme e de 
desidratação.

COM FATOR DE RISCO
Ÿ Coletar hemograma no 1º atendimento. Aguardar o 
resultado do hemograma na UBS/UPA, hidratando
Ÿ Marcar retornos diários para reavaliação clínica e 
hemograma, até passar a fase crítica
Ÿ Coletar NS1 se estiver até 3º dia de sintomas
Ÿ Agendar coleta de SOROLOGIA a partir do 6º dia do 
inicio dos sintomas ou coletar se vier após o  6º dia de 
sintomas
Ÿ Orientar para retornar imediatamente, se 
apresentar um ou mais sinais de alerta

NS1
Ÿ Coletar até o 3º dia do início dos sintomas (contar o 
1º dia)

SOROLOGIA
Ÿ Coletar a partir do 6º dia do início dos sintomas (Não 
contar o 1º dia)

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância 
em Saúde. Diretoria Técnica de Gestão. Dengue: 
Diagnóstico e manejo clínico – Adulto e Criança/MS

GRUPO B – VERDE

Prova do laço positiva ou manifestações hemorrágicas 
espontâneas, sem sinais de alerta, sem repercussão 
hemodinâmica.

Atendimento prioritário não urgente
Iniciar hidratação oral na sala de espera

ORIENTAÇÕES
Ÿ Hemograma obrigatório a cada retorno na unidade
Ÿ Aguardar o resultado na Unidade, hidratando. Se 
hemograma for normal, conduta igual grupo A, com 
retorno em 24 h para reavaliação clínica e hemograma
Ÿ Coletar NS1, se vier até 3º dia de sintomas
Ÿ Agendar coleta de SOROLOGIA a partir do 6º dia do 
inicio dos sintomas. Coletar sorologia se vier a partir do 
6º dia de sintomas

HEMOGRAMA
1 - Se Hematócrito aumentado em até 10% acima do 

valor basal ou crianças: ≥ 38% e ≤ 42% | mulheres: ≥ 

40% e ≤  44% | homens: ≥  45% e ≤  50% e se 

plaquetopenia estiver entre 50 000 e 100 000/mm3: 

- hidratação parenteral ou oral  vigorosa: Adultos: 

SRO 80 ml/kg/dia | Crianças: 50 ml/kg/ em 4 a 6h | 

Reavaliação clínica/laboratorial em 24h

2 - Se hematócrito aumentado em mais de 10% do 

valor basal ou crianças: ≥ 38% e ≤ 42% | mulheres: ≥ 

40% e ≤  44% | homens: ≥  45% e ≤  50% e/ou  

plaquetopenia menor 50 000 mm3: Em leito de 

o b s e r v a ç ã o ,  r e a l i z a r  h i d r a t a ç ã o  o r a l  

supervisionada ou parenteral. Adultos: 80ml/kg/dia, 

sendo 1/3 do volume infundido nas primeiras quatro 

a seis horas e na forma de solução salina isotônica; 

Crianças: oferecer soro de reidratação oral (50-

100ml/kg de 4 a 6 horas). Se necessário, hidratação 

venosa com soro fisiológico ou Ringer Lactato – 

20ml/kg em 2 horas. Se necessário, repetir a 

hidratação

Realizar reavaliação laboratorial após hidratação: 

Se houve melhora – acompanhamento diário 

ambulatorial, hidratação em casa

Se resposta inadequada ou piora: manter a 

hidratação endovenosa e solicitar transferência 

para internação via SAMU

GRUPO C – AMARELO

Com sinais de alerta*¨*, sem hipotensão.

Atendimento de urgência
Hidratação venosa rápida imediata.

ORIENTAÇÕES
Ÿ Solicitar remoção (SAMU) e encaminhar o paciente 
com urgência para o hospital, hidratando - acesso 
venoso calibroso

OBSERVAÇÃO
Hidratação em adultos
25ml/kg em quatro horas, com soro fisiológico ou ringer 
lactato, de preferência em bomba de infusão contínua. 
Repetir esta fase até três vezes, se não houver melhora 
do hematócrito ou dos sinais hemodinâmicos
Com melhora clínica e laboratorial: iniciar etapa de 
manutenção - 25ml/kg em cada uma das etapas 
seguintes (8 e 12 h)
Resposta inadequada: repetir a conduta anterior, 
reavaliando no final. A prescrição pode ser repetida por 
até três vezes
Se houver melhora: passar para a etapa de manutenção 
com 25ml/kg em cada uma das etapas seguintes (8 e 12 
horas)
Se a resposta for inadequada (em adultos e crianças), 
tratar como grupo D
Hidratação em crianças
Fase de expansão: soro fisiológico ou Ringer Lactato: 
20ml/kg/h, podendo ser repetida até três vezes
Fase de manutenção: ver manual 1
Exames: hemograma, tipagem sangüínea, albumina 
sérica, radiografia de tórax (PA, perfil e incidência de 
Laurell). Outros exames devem ser solicitados conforme 
necessidade: glicose, uréia, creatinina, eletrólitos, 
transaminases, gasometria, US tórax/abdomen e RX  
tórax. Os exames de hematócritos devem ser realizados 
de 4/4h e plaquetas 12/12h
Sangramentos importantes: repetir contagem 
plaquetas e fatores coagulação

NS1/SOROLOGIA/Isolamento viral: coletar no 1º 
atendimento e repetir sorologia no 10º dia do início dos 
sintomas

ATENÇÃO UBS/UPA
Enviar o resultado do hemograma para o hospital junto 
com o paciente, ou após a remoção (fax ou tel)

Hemoconcentração: Ht >45% crianças, >48% mulheres 
e > 54% homens

GRUPO D – VERMELHO

Presença de sinais de choque****

Atendimento de emergência
Hidratação venosa rigorosa imediata 

ORIENTAÇÕES
Ÿ Solicitar remoção (SAMU) e encaminhar o paciente 
com urgência para o hospital, hidratando - acesso 
venoso calibroso

OBSERVAÇÃO
Ÿ  SF 0,9% 20ml/kg em até 20 minutos tanto adultos 
como crianças (repetir até 3 vezes até melhora do Ht e 
hemodinâmica) e reavaliação constante até chegada do 
SAMU

• Hematócrito em ascensão e choque, após hidratação 
adequada: - utilizar expansores plasmáticos (colóides 
sintéticos – 10ml/kg/hora; na falta deste, fazer 
albumina: adulto: 3ml/kg/hora, criança: 0,5 –1g/kg).
• Hematócrito em queda e choque:

- investigar hemorragias e transfundir o 
concentrado de hemácias, se necessário;

- investigar coagulopatias de consumo e 
chamar o especialista, se necessário;

- investigar a hiperidratação (sinais de 
insuficiência cardíaca congestiva) e tratar com 
diuréticos, se necessário;

Em ambos os casos, se a resposta for 
inadequada, encaminhar cliente para UTI 

EXAMES
Hemograma, tipagem sangüínea, albumina sérica. 
radiografia de tórax (PA, perfil e incidência de Laurell). 
outros exames conforme necessidade: glicose, uréia, 
creatinina, eletrólitos, transaminases, gasometria, US 
tórax/ abdome e RX  tórax

Os exames de hematócritos devem ser realizados a cada 
duas horas, durante o período de instabilidade 
hemodinâmica, e a cada quatro a seis horas nas 
primeiras 12 horas após a estabilização do quadro e de 
plaquetas a cada 24 horas

NS1/SOROLOGIA/isolamento viral: coletar no 1º 
atendimento e repetir sorologia no 10º dia do início dos 
sintomas
                                                              
Hipervolemia: reabsorção do plasma extravasado, 
hiper-hidratação; crianças do grupo C e D podem 
apresentar edema subcutâneo generalizado e derrames 
cavitários, causados pela perda capilar
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