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APRESENTAÇÃO 

 

Este protocolo é um esforço conjunto entre o Departamento de Saúde e 

Departamento de Vigilância em Saúde no sentido de elaborar estratégias fundamentadas 

técnica e cientificamente para o manejo dos casos de Dengue, quer sejam na rotina do 

serviço ou em situação de epidemia.  

 

O esforço em revisar este Protocolo deve ser compreendido como uma 

estratégia de manejo, considerando a singularidade de caso que deverá ser discutido em 

Equipe Multiprofissional.  

 

É importante dar destaque que os protocolos devem attender aos princípios 

legais e éticos de cada profissão, e devem também […] às normas e regulamentos do 

Sistema Nacional, Estadual e Municipal e da Instituição onde será utilizado […] não 

anulando a autonomia profissional [...] (COREN, 2014, p. 1-2).  

 

O trabalho em equipe multiprofissional é importante e implica a 

responsabilização pela integralidade do cuidado a partir da escuta qualificada dos casos. Há 

que se reforçar a necessidade ainda, de um trabalho intersetorial, onde possam ser 

considerados outros setores da Prefeitura de Campinas e/ou outros órgãos em outros níveis 

federativos.  

 

 

Rosana Aparecida Garcia  

Coordenação Enfermagem 

Depto de Saúde/SMS 
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INTRODUÇÃO 

 
A identificação precoce de casos de dengue é de vital importância para a 

tomada de decisão e implementação de medidas de maneira oportuna, visando à 

prevenção de agravamento para o paciente, o seu restabelecimento e principalmente, o 

controle da doença, uma vez que se trata de uma moléstia de fácil transmissão. 

 

A Equipe de Enfermagem possui papel fundamental neste processo, cabendo 

ao enfermeiro: a organização do serviço, incluindo o planejamento da assistência, 

supervisão e avaliação do processo, e juntamente com a equipe: monitoramento dos 

pacientes, vigilância epidemiológica, ações de controle do vetor e educação em saúde. 

 

Pelos motivos expostos acima, preconiza-se a adoção deste Protocolo, 

assegurando uma atenção qualificada e resolutiva. 
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PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA DENGUE NOS 

SERVIÇOS DE SAÚDE 

1. Compete ao Gestor (Coordenador Local/Distrital ou Municipal): 

a) Garantir a agenda da equipe multiprofissional que estará realizando o manejo 

dos casos de Dengue, quer seja na rotina ou em situação de epidemia.  

b) Decidir quais setores são prioritários para funcionamento, caso haja deficit de 

RH de Enfermagem.  

c) Acompanhar o Planejamento de insumos, materiais, dentre outros, que serão 

utilizados.  

 

2. Compete ao Enfermeiro 

a) Planejar a Assistência de Enfermagem, garantindo agenda de trabalho da 

equipe de Enfermagem.  

b) Elaborar em conjunto com o gestor local, o planejamento de insumos e 

materiais a serem utilizados.  

 

c) É de responsabilidade do enfermeirao o planejamento dos recursos humanos e 

materiais (referentes à enfermagem), necessários ao atendimento nos casos 

suspeitos e/ou confirmados de dengue. 

 

d) Na excepcionalidade de situação de aumento de casos ou epidemia, é 

fundamental o apoio direito do professional Enfermeiro, ao gestor local, para a 

organização do espaço físico e fluxo, permitindo um atendimento qualificado 

ao usuário e diminuindo assim o desgaste desnecessário no processo de 

trabalho. 
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PLANEJAMENTO DE ENFERMAGEM
1
 

 

1. Recursos Humanos: 

1.1 Adequar a escala de enfermagem, quando necessário, especialmente em situações 

de aumento de casos e epidemia, reforçando os setores de atendimento de demanda 

espontânea, observação, coleta e rotinas de vigilância epidemiológica em relação a 

dengue (notificação, conferência de comparecimento nas datas de coleta, recebimento de 

resultados de exames laboratoriais, convocação de faltosos, etc.); 

1.2. Informar ao Gestor local se houver falta de RH, para que seja realizado o plano de 

contingência nos processos de trabalho da equipe de enfermagem.  

1.3.Realizar a capacitação da equipe, promovendo atualização teórico-prático que garanta 

a assistência de enfermagem qualificada e resolutiva. 

1.4. Supervisionar as ações e atendimentos realizados pela equipe de Enfermagem e deve 

ser intensificada em casos de epidemia. 

 

 

2. Recursos Materiais 

 
Em parceria com o Gestor local, organizar os insumos necessários para o atendimento ds 

usuários na Unidade, solicitando ao Almoxarifado, com antecedência, a reposição de 

ítens.  

A seguir listamos os itens essenciais para o atendimento de pacientes com suspeita de 

dengue: 

2.1.Para realização de controle de Sinais Vitais e Exame Físico: 

 Termômetro clínico, 

 Esfigmomanômetro adulto e infantil, devidamente calibrados 

 Estetoscópio adulto e infantil 

 Macas 

 

2.2. Materiais para punção venosa 

 Seringas (20cc; 10cc; 5cc) 

 Agulhas (25x7; 30x7 e 40x12) 

                                                           
1
 Todas as ações devem ser pactuadas com o Gestor local.  
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 Equipos 

 Cateteres intravenosos periférico 

 Suporte de soro. 

 Luva descartável 

 Garrote 

 Esparadrapo 

 Almotolia 

 Alcool  

 Coletor de materiais pérfuro-cortantes 

 

2.3 Material para coleta de exames 

 Tubo de coleta para sorologia/ bioquímica e hemograma, 

 Vacutainer (se não for utilizado Vacutainer acrescentar seringas/agulhas) 

 

3. Medicamentos: 

 Sais de Reidratação Oral 

 Analgésico/ Antitérmico – VO e injetável, 

 Antialérgico 

 Antiemético, 

 Soro Fisiológico 0,9% 500ml 

Obs: é necessário ter o saco plástico para caso de entrega de medicamento ao 

paciente 

 

4. Impressos  

4.1 Impressos gerais 

• Atestado medico 

 Declaração de comparecimento 

• Receituário 

• Etiquetas para exames 

 

4.2 Impressos específicos 

4.2.1.1.Solicitação de Exames: 

a) Hemograma Dengue:  Formulário único ou para o PS utilizer o impresso do 
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SADT 

b) NS1 e Isolamento Viral e Sorologia (Ficha numerada do SINAN)  

c) Ficha de Acompanhamento Clínico do paciente (cartão dengue)  

d) Ficha de Investigação de Dengue (SINAN)  

e) Planilha de Casos Suspeitos de Dengue  

 

 

  

ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM 

SUSPEITA DE DENGUE 

Deve ser realizado por toda categoria da Equipe de Enfermagem e tem como 

procedimentos ações, dentre outros:  

• Acolher o paciente, observando, reconhecendo e descrevendo sinais e sintomas da 

dengue, ao nível de sua qualificação; 

• Verificar sinais vitais:  

• Pulso 

• Temperatura 

• Pressão Arterial em duas posições (deitado, sentado, em pé) para identificação de 

hipotensão ou postural  e pressão arterial convergente . 

 Realização de exames 

• Prova do Laço 

• Outras coleta de exames.  

• Em caso suspeito de dengue discutir e encaminhar ao enfermeiro ou médico; 

• Preencher a Ficha de Investigação Epidemiológica (SINAN) e realizar a notificação 

em SV2. 

Obs: Não deixar de colocar na ficha o endereço completo do trabalho ou local de 

ocupação 

• Realizar notificação para VISA distrital (via fax e/ou telefone); 

• Agendar a data de coleta de exames que forem solicitados 

• Monitorar se o paciente realizou exames e o retorno para acompanhamento. Em caso 

de falta realizar convocação; 

• Administrar medicamentos, conforme prescrição médica ou de enfermagem; 

• Orientar uso dos medicamentos, conforme prescrição médica ou de enfermagem; 

• Realizar procedimentos de enfermagem (coleta de sangue, punção venosa, etc.). 

• Realizar orientações de prevenção e controle da dengue; 
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• Realizar busca ativa de casos juntamente com agentes comunitários de saúde; 

ATENÇÃO: a sala de espera deverá contar com a presença de profissional que possa 

oferecer a hidratação precoce, no mínimo DOIS copos de água. 

 

3. CONSULTA DE ENFERMAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

De acordo com o Manual de Enfermagem na Dengue (MS 2013, p. 10), a […] 

classificação de risco tem por finalidade priorizar o atendimento dos casos de acordo com 

a gravidade, reduzir o tempo de espera do paciente e organizer o fluxo dos casos suspeitos 

nas unidades de saúde […].  

Assim, o acolhimento e a classificação de risco devem ocorrer em todas as portas de 

entrada, reduzindo o tempo de espera, definindo o plano de acompanhamento e a melhor 

tipologia de cuidado para cada paciente. 

A entrevista e o exame físico são etapas essenciais da assistência de enfermagem. Por 

meio desses, busca-se avaliar o paciente por meio de sinais e sintomas detectando alterações. 

O exame físico deve ser realizado com revisão minuciosa de todos os segmentos 

e regiões corporais, de forma sistematizada, no sentido céfalocaudal, utilizando as técnicas 

propedêuticas: inspeção, palpação, percussão e ausculta
2
. 

                                                           
2
 Em situações de epidemia o Enfermeiro realizará o exame físico direcionado.  
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ATENDIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA DO PACIENTE COM SUSPEITA 

DE DENGUE 

 

 

Tendo como pressuposto que o acolhimento é uma postura e que deve ser 

desenvolvida por toda equipe multiprofissional que faz o atendimento da demanda espontânea 

ou casos programáticos, reforçamos que deve priorizar a escuta qualificada do paciente, com 

favorecimento da avaliação de sua vulnerabilidade e classificação de risco.  

O atendimento de demanda espontânea realizada por equipe multiprofissional é 

fundamental para que haja um trabalho resolutivo, humanizado e co-responsável.  

Técnicamente considera-se, pela definição de caso, que é suspeito todo paciente 

que apresenta doença febril aguda com duração máxima de até sete dias, acompanhada de pelo 

menos dois dos sintomas como cefaleia, dor retro orbitária, mialgia, artralgia, prostração 

ou exantema, associados ou não à presença de hemorragias. Mas de maneira geral diante de 

qualquer paciente com febre sem foco de infecção definido a hipótese de dengue deve ser 

lembrada, podendo ser notificada e investigada mesmo na ausência dos demais sintomas. 

A história clínica deve ser detalhada segundo os passos do protocolo e os  itens 

observados devem constar em prontuário e na ficha de investigação epidemiológica (SINAN). 

De acordo com os fluxos estabelecidos pela Vigilância Epidemiológica, todo caso 

suspeito deve ser notificado imediatamente; casos do próprio território podem ser enviados 

por fax ou malote; casos que envolvam outro território passar imediatamente por fax. 
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Prova do Laço: 
 

 

 
 

 

 

 
Cuidado: 

 Hipotensão, 

 Hipotensão postural, 

 Estreitamento da pressão 

de pulso são sinais de 

gravidade. 

 Calcular a Média da Pressão Arterial (MPA)* 

MPA = PA Sistólica + PA Diastólica 

2 

 Insuflar o manguito na MPA ou entre PA sistólica e diastólica 

por 5 minutos nos adultos e 3 minutos em crianças 

 Após a retirada do manguito aguardar de 2 a 3 minutos para leitura do exame; 
 
 Desenhar um quadrado de 2,5cm de lado (ou uma área ao redor do polegar) na 

área de maior concentração de petequias no antebraço. 

Positivo se: 

*Mais de 20 petequias em adultos *Mais de 10 petequias em crianças 
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Sinais e sintomas para estadiamento dos grupos3:  
  

SUSPEITA DE 

DENGUE 

Febre há menos de 7 

dias sem foco definido   

(sem sangramento, 

prova do laço 

negativa, sem fatores 

de risco, sem sinais de 

alarme, nem de 

choque) 

Azul: Grupo A 

 

 
 
 
SINTOMAS ASSOCIADOS À DENGUE 
 

 mialgia,  

 protração 

 cefaléia e dor retroorbitária 

 alteração do paladar  

 diminuição do apetite 

 exantema  

 escassez de sintomas respiratórios 

 

SANGRAMENTO NA 

PELE OU COM 

FATORES DE RISCO 

Atendimento 

preferencial 

Verde: Grupo B 

 

 Prova do laço positiva  

 Petéquias 

 Fatores de risco: 
o Lactentes(menores de 2 anos), gestantes, adultos com 

idade acima de 65 anos, com hipertensão arterial ou 
outras doenças cardiovasculares graves, diabetes 
mellitus, DPOC, doenças hematológicas crônicas 
(principalmente anemia falciforme e púrpuras), doença 
renal crônica, doença ácido péptica, hepatopatias e 
doenças auto-imunes. 

 
 

 

SINAIS DE ALARME 

Amarelo: Grupo C 

Atendimento urgente  

 

 Dor abdominal intensa e contínua; 

 Vômitos persistentes; 

 Hipotensão postural (variação da P.A. sentado/deitado ou 
sentado/ em pé ≥ 20mmHg)  

 Lipotímia; 

 Hepatomegalia dolorosa; 

 Sangramento de mucosa ou hemorragias importantes 
(hematêmese e/ou melena); 

 Sonolência e/ou irritabilidade; 

 Diminuição da diurese; 

 Diminuição repentina da temperatura corpórea ou hipotermia; 

 Aumento repentino do hematócrito; 

 Queda abrupta de plaquetas; 

 Desconforto respiratório. 

 
SINAIS DE CHOQUE 
Vermelho: Grupo D 

Emergência, paciente 

com necessidade de 

atendimento imediato 

 

 Pressão arterial convergente (PA sist - PA diast ≤ 20mmHg) 

 Extremidades frias e cianóticas 

 Pulso rápido e fino 

 Enchimento capilar lento (> 2 segundos) 

 Hipotensão arterial 

 

                                                           
3
 Os sinais e sintomas para o estadiamento por grupos (cores) da Dengue difere da Classificação de Risco 

ulitizada nas Unidades de Urgência Emergência.   
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Classificação de Risco e Cuidados de Enfermagem 

 
 

GRUPO A (Classificação Azul-Atendimento em até 2 horas) 

Caso Febril 

Identificação: 

Febre há menos de 7 dias sem foco definido. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Sem fator de risco 
 

Ausência de fenômenos 

hemorrágicos 

Prova do Laço 

Negativa 

Ausência de sinais de 

alerta 

Ausência de sinais de 

choque 

 

 

Consulta de Enfermagem
4
 

 

 TRO 60-80 ml/kg/dia (1/3 SRO e 2/3 líquidos) 

 Banho morno até redução da febre e não agasalhar 

 Medicamento autorizado para Enfermeiro: Paracetamol ou 

Dipirona 

Criança até 12 anos: 1 gota/kg até de 6/6 horas.  

Adultos:  40 gotas ou 1 comprimido (de 500mg 6/6 h)
5
. 

 Colher hemograma dengue  

 Repetir exame físico complementar à história clínica 

 Todos os pacientes (adultos e crianças) devem retornar 

imediatamente para nova avaliação em caso de 

aparecimento de sinais de alerta e no 1º dia sem febre para 

coleta e monitoramento de hemograma 

 Colher exame de NS-1 e RT-PCR se o pacientes estiver 

até o 3º dia de sintoma com a anuência da Vigilância em 

Saúde. 

 Colher sorologia para dengue após o 6º dia do início da 

febre (de acordo com a situação epidemiológica esta 

orientação pode ser modificada) 

 Preencher ficha SINAN e Ficha de Investigação de 

Dengue 

 Orientar e entregar o Cartão Dengue ao cliente com 

suspeita de Dengue 

 Orientar os pacientes e familiares sobre as medidas para 

eliminação dos criadouros de vetor. 

 

Encaminhamento médico (registrar em prontuário).  

                                                           
4
 Toda Equipe de Enfermagem pode e deve atender o paciente suspeito, a partir da Sistematização da 

Assistência feita pelo Enfermeiro.  
5
 A prescrição escrita (receituário) deve ter o registro “USO INTERNO”, para não ser utilizado em farmácia 

particular (externa). Pode também ser realizado outros arranjos internos que garantam a proteção do paciente e 
do Enfermeiro que prescreve o medicamento, garantindo que a receita seja utilizada institucionalmente 
somente.  
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2. Com fatores de risco:  

 Prova do laço positiva  

 Petéquias 

 Fatores de risc 
 
 
 

Resultado do hemograma: 

 Sem hemoconcentração: retorno 

em 24 horas para reavaliação 

clínico- laboratorial e orientação 

quanto a hidratação e Sinais de 

Alerta. 

 

Verde B 

 Com hemoconcentração 

encaminhamento para a UPA para 

hidratação. 

 

 Assistência de Enfermagem 

 Hidratação oral (delegado para 

Enfermagem) 

 Colher hemograma dengue 

(resultado no mesmo dia, se não houver o 

resultado no mesmo dia encaminhar para a 

Unidade de Pronto Atendimento). 

 Colher sorologia para dengue no 6º dia do 

início da febre 

 Todos os pacientes (adultos e crianças) devem 

retornar imediatamente para nova avaliação, 

em caso de aparecimento de sinais de alerta. 

 Preencher ficha SINAN e Ficha de 

Investigação de Dengue (encaminhar em até 

24 horas) 

 Utilizar o cartão de orientação ao cliente com 

suspeita de Dengue 

 Orientar os pacientes e familiares sobre as 

medidas para eliminação dos criadouros de 

vetor 

 

Encaminhamento para consulta médica. 

GRUPO B (Classificação Verde A e Verde B-Atendimento em até 01 hora) 

Caso Febril com fenômenos hemorrágicos 

Identificação: 

Idem do Grupo A; presença de qualquer fenômeno hemorrágico na pele (inclusive 

prova do Laço Positiva); ausência de sinais de alerta; ausência de sinais de choque. 
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GRUPO C (Classificação Amarela-Atendimento em 15 minutos) 

Suspeita de Dengue com SINAIS DE ALERTA 

Identificação: 

Idem Grupo A; presença ou não de fenômenos hemorrágicos; presença de qualquer 

dos Sinais de Alerta; ausência de sinais de choque. 

 
Sinais de alerta: 

 Dor abdominal intensa e contínua; 

 Vômitos persistentes; 

 Hipotensão postural (variação da 

P.A. sentado/deitado ou sentado/ 

em pé ≥ 20mmHg)  

 Lipotímia; 

 Hepatomegalia dolorosa; 

 Sangramento de mucosa ou 

hemorragias importantes 

(hematêmese e/ou melena); 

 Sonolência e/ou irritabilidade; 

 Diminuição da diurese; 

 Diminuição repentina da 

temperatura corpórea ou 

hipotermia; 

 Aumento repentino do 

hematócrito; 

 Queda abrupta de plaquetas; 

 Desconforto respiratório. 

 

Tratamento Hospitalar: 

 
Atendimento de Enfermagem*: 

 Providenciar acesso venoso 

 Reidratação venosa conforme prescrição 

médica 

 Controle de sinais vitais 2/2h 

 Colher material para exame laboratorial 

(Obs.: Não colher sangue no membro em 

que ocorre a hidratação) 

 Colher NS1 até o terceiro dia ou sorologia 

para dengue independente da data de início 

dos sintomas, exames específicos deverão 

ser colhidos em pacientes graves 

independentemente da situção 

epidemiológica 

  Preencher ficha SINAN e Ficha de 

Investigação de Dengue 

 

 

 

 

 

Atendimento médico imediato 
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Grupo C: Assistência de Enfermagem nas Unidades de  Pronto Atendimento. 
 

 Atentar para sinais de choque hipovolêmico; a dor abdominal é um achado 

importante e pode anteceder o choque constituindo-se num dos principais sinais 

de choque. 

 Identificar a presença de sangramentos 

 Observar sinais de irritação, agitação, sonolência. 

 Atentar para o risco de convulsões febris em crianças 

 Acesso venoso e rigoroso controle da hidratação 

 Observar diurese 

 Controle rigoroso dos exames laboratoriais 

 Observar sinais de desidratação: turgor e elasticidade da pele, diminuição da 

reserva salivar, pulso filiforme, oligúria. 

 Administrar medicações prescritas 

 Evitar administrar medicações por via intramuscular 

 Controle rigoroso dos sinais vitais 
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Sinais de Choque: 

 

Hipotensão arterial 

P.A. sistólica: 

Criança < 80mmhg 

Adulto < 90mmhg 

 

Pressão Arterial convergente 

(PA diferencial < 20mmHg) 

 

Pulso rápido e fino  

 

Extremidades frias e 

cianóticas 

 

Enchimento capilar 

lento (> 2 segundos) 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamento Hospitalar 

 

Atendimento médico imediato 

Atendimento imediato de enfermagem: 

 Providenciar acesso venoso 

 Coleta de exames (não colher hematócrito no 

membro superior com acesso venoso (soro) 

 Controlar os sinais vitais de 15 em 15 minutos 

 Orientar os familiares sobre as medidas para 

eliminação dos criadouros de vetor 

 Comunicar imediatamente a Vigilância 

Epidemiológica por telefone 

 Preencher ficha SINAN e Ficha de Investigação de 

Dengue 

 Colher NS1 até o terceiro dia ou sorologia para 

dengue independente da data de início dos 

sintomas, exames específicos deverão ser colhidos 

em pacientes graves independentemente da 

situção epidemiológica 

 

 

Assistência de Enfermagem no Choque 

Hipovolêmico: 

 Detectar precocemente os sinais: hipotensão, 

hipotermia, taquisfigmia, taquipnéia, sangramentos, 

êmese severa, abdome plano, polidipsia, cianose de 

extremidades, tontura, irritabilidade, choro 

persistente ou sonolência em criança, tempo de 

enchimento capilar >2 segundos, sudorese, pele fria 

e pegajosa, oligúria/anúria, confusão mental, 

alteração na fala, torpor e coma. 

 Observar alteração do nível de consciência. 

GRUPO D (Classificação Vermelha-Atendimento Imediato) 

Suspeita de Dengue com Sinais Choque 

Identificação 

Idem do Grupo A; presença ou não de Fenômenos Hemorrágicos; presença ou não de 

Sinais de Alerta; PRESENÇA DE QUALQUER DOS SINAIS DE CHOQUE. 
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 Manter cabeceira elevada. 

 Desobstruir vias aéreas superiores. 

 Administrar oxigênio e instalar oxímetro de pulso. 

 Manter acesso venoso calibroso (dois acessos de 

preferência). 

 Manter hidratação venosa conforme prescrição/ 

observar cálculo e volume do gotejamento ou 

realizar hidratação por bomba de infusão. 

 Verificar os sinais vitais (SSVV) a cada 15 a 30 

minutos horas; 

 Avaliar o pulso e a temperatura de 1/1 hora. 

 Identificar precocemente a convergência da pressão 

arterial. 

 Controlar líquidos administrados / balanço hídrico 

 Proceder cateterismo gástrico conforme prescrição 

médica. (cuidado com sangramento) 

 Medir resíduo gástrico e atentar para o aspecto. 

 Proceder cateterismo vesical usando técnica 

asséptica. 

 Controlar a diurese e densidade urinária. 

 Verificar hematócrito de 4 a 6 horas 

 Manter o paciente aquecido 

 Registrar no prontuário as condutas de enfermagem 

prestadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetros de Referência utilizados no Manejo da Dengue: 
 

Alterações hemodinâmicas: 

 Hipotensão postural: PA deitado em pé > 20 mmHg 

 Diminuição da pressão de pulso: PA Sistólica – PA Diastólica < 20 mmHg 

 Hipotensão (adulto): PA Sistólica < 90 mmHg 

Critérios de hemoconcentração. 

 Homem: Htc > 50% Mulher: Htc > 42% Criança: > 42% 



 

Grupo A 

Classificação: Azul 

Grupo D 

Classificação: Vermelho 

Grupo C 

Classificação: Amarelo 

Grupo B 

Classificação: Verde 

 

LINHA GUIA DE ATENDIMENTO A DENGUE  
 
  

Sim Sim 
 
 
 
 
 
 
 

Sim Sim 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

Sim Sim 
 
 
 
 
 
 

 

Sim Sim 
 

  

 
 

 

 

Manifestações 

hemorrágicas 

leves 

Não 

Sinais e 

Sintomas 

Clássicos 

 
Unidade Básica de 

Saúde 

Sinais de 

Choque 

Não 

Sinais de Alerta 

Não 

 
Hospital de Referência 

 

Via SAMU-192 

 
Hospital de Referência 

Via SAMU-192 

Unidade de Pronto 
Atendimento 

(Verde B) 
ou Unidade Básica 

(Verde A) 
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Indicações de internação independentes da classificação 
 

 

 

 

Critérios de alta 
 

 

 

 

Encerramento da Ficha Epidemiológica 
 

O caso suspeito de dengue será encerrado após resultado dos exames laboratoriais 

(sorologia com coleta oportuna, ou seja após o sexto dia de início dos sintomas, ou outros 

exames específicos) ou de acordo com outros critérios de confirmação, conforme 

orientação do Sistema de Vigilância Epidemiológica do município. 

Resultado Negativo 

 

 Registrar o resultado da sorologia ou de outros exames no prontuário, na ficha de 

investigação, no “SVE2” e comunicar ao paciente. 

 Arquivar a ficha de acompanhamento no prontuário e a ficha de investigação 

epidemiológica conforme rotina da unidade. 

 
Resultado Positivo 

 
 Registrar o resultado da sorologia no prontuário, na ficha de acompanhamento, no 

“SVE2 ” e comunicar ao paciente. 

 Ausência de febre por 24h sem antitérmico 

 Melhora visível do quadro clínico 

 Hematócrito normal e estável por 24h 

 Plaquetas em elevação e > 50 000 / mm³ 

 Estabilidade hemodinâmica por 48h 

 Derrames cavitários em regressão e sem repercussão clínica 

 Recusa na ingesta de alimentos e líquidos 

 Impossibilidade de retorno à unidade 

 Comprometimento respiratório 

 Plaquetas <20.000/mm³ 

 Leucócitos totais <1.000/mm³ 

 Co-morbidades descompensadas (DM, HAS, asma, uso cumarínicos, outras) 

 Outras situações a critério médico 
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 Arquivar a ficha de acompanhamento no prontuário e a ficha de investigação 

epidemiológica conforme rotina da unidade. 

 Orientar sobre a importância das medidas de prevenção 

 Reforçar especial atenção aos sinais de alerta, na presença dos mesmos, procurar 

imediatamente um Serviço de Saúde. 

 

 

 
Vigilância Epidemiológica (para equipe de saúde: coordenador, equipe da unidade e do 

distrito) 

 
 

 Notificar os casos de acordo com os critérios da definição de casos e o fluxo 

estabelecido pelo sistema de vigilância do município; 

 Realizar a investigação epidemiológica identificando deslocamentos e a existência de 

casos semelhantes no local de moradia, trabalho, estudo, etc., para detecção do local 

provável de infecção e avaliação da situação epidemiológica; 

 Solicitar a coleta de sangue para confirmação laboratorial, conforme orientação do 

sistema de vigilância municipal, monitorando a realização da mesma e o retorno do 

resultado para a conclusão do caso; 

 Realizar os registros dos casos suspeitos nos impressos padronizados pelo sistema de 

vigilância epidemiológica, cumprindo todos os prazos estabelecidos para  notificação 

e encerramento dos casos notificados. 

 Planejar, organizar, supervisionar e avaliar a realização de busca ativa de casos; 

 Em conjunto com a equipe da Unidade, realizar a avaliação epidemiológica da 

ocorrência dos casos: 

 Evolução temporal dos casos (suspeitos e confirmados) 

 Distribuição dos casos em mapas (Google Earth® ou mapas impressos) 

 Consolidar os casos (suspeitos e confirmados) por mês ou semana 

epidemiológica, faixa etária, local de residência ou de infecção 

 Avaliar a positividade pela relação suspeita e positiva (com confirmação 

laboratorial) 

 Comparar a distribuição com anos anteriores para avaliação de tendência 

 Monitorar a ocorrência de casos graves/com complicações e de febre 

Hemorrágica da Dengue 

 Monitorar a suspeição da unidade, comparando com períodos anteriores. 
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Controle do Vetor 

 
 Participar junto com a equipe da Unidade de Saúde do planejamento, organização e 

avaliação da realização rotineira do Levantamento de Densidade Larvária, controle 

dos pontos de baixo risco, mutirões e arrastões. 

 Participar junto com a equipe da Unidade de Saúde e do Distrito de Saúde do 

planejamento, organização e avaliação quando da utilização de métodos de controle. 

 

Educação em Saúde 

 
Em conjunto com a equipe da Unidade, promover comunicação e mobilização social para 

que a comunidade adquira conhecimentos sobre a doença e como participar efetivamente 

da eliminação contínua dos criadouros potenciais do mosquito. 
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ANEXO 1.  Cartão de Acompanhamento da Dengue 
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Anexo 2a: Ficha de notificação Dengue/SINAN 
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ANEXO 2b: Ficha de notificação Dengue/SINAN 

 

 


