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RESUMO

A incidência crescente do dengue e a circulação de outros arbovírus de relevância para a saúde pública, como zika e chikungunya, impõem um 
novo desafio para a vigilância epidemiológica. Apesar da crescente produção de kits diagnósticos específicos para dengue, alguns testes rápidos 
aplicáveis no ponto de cuidado, a utilização destes recursos em larga escala não é factível, particularmente durante epidemias. Sendo assim, 
apesar da menor acurácia, os critérios de definição clínica ainda são úteis para a vigilância epidemiológica de arboviroses, para o monitoramento 
dos casos, identificação oportuna de surtos ou epidemias e para orientar o tratamento. Dentre as três arboviroses citadas anteriormente, dengue 
está associada à maior letalidade. O manejo clínico dos casos de dengue está baseado na reposição hídrica e identificação de sinais de alarme 
para uma evolução potencialmente grave. A Organização Mundial de Saúde (OMS) elaborou duas diretrizes (1997, revisada em 2009), com 
recomendações para o diagnóstico e monitoramento dos casos, que foram adaptadas para as diferentes regiões do mundo. Objetivos: Comparar 
os critérios de definição clínica e os sinais de alarme de dengue das diretrizes governamentais internacionais e nacionais; e avaliar a qualidade da 
evidência que fundamentou a adoção destes critérios. Métodos: Estudo de análise documental. Foram revisadas três diretrizes de dengue: OMS 
(2009), Organização Panamericana de Saúde (OPS, 2016) e Ministério da Saúde do Brasil (MS, 2016). Para avaliar a qualidade da evidência, 
considerou-se a presença de três dos oito critérios pertencentes ao domínio ‘rigor do desenvolvimento’ do instrumento AGREE II (The Appraisal 
of Guidelines for Research & Evaluation): uso de métodos sistemáticos para a busca, descrição dos critérios de seleção das evidências, forças e 
limitações do conjunto de evidências que embasaram as recomendações. Resultados: A definição de caso suspeito de dengue foi semelhante 
entre as três diretrizes e consideram a residência ou viagem para área endêmica de dengue, a presença de síndrome febril aguda associada a pelo 
menos dois dos seguintes sinais e sintomas clínicos: náuseas/vômitos, rash, dores (cabeça, músculos ou articulações), prova do laço positiva e 
leucopenia. A diretriz brasileira adicionou petéquias à esta listagem. Além disto, a OPS (2016) e MS (2016) consideram como caso suspeito, toda a 
criança com síndrome febril aguda sem etiologia aparente.  Dor abdominal, vômitos persistentes, derrames cavitários, sangramento de mucosas, 
fígado palpável a mais de 2 cm do rebordo costal esquerdo, letargia/irritabilidade constam como sinais preditores de gravidade em todas as três 
diretrizes. A diretriz OMS (2009) considera o aumento do hematócrito concomitante a rápida diminuição da contagem de plaquetas, diferente das 
demais, que valorizam o aumento progressivo do hematócrito, sem menção às plaquetas. Hipotensão postural/lipotimia foi descrita na OPS 
(2016) e MS (2016), mas não consta da OMS (2009). Quanto a qualidade da evidência, nenhuma destas diretrizes apresentou a estratégia de 
busca, a descrição dos critérios de seleção das evidências, as forças e limitações dos estudos, ou sequer citou as referências que fundamentaram 
a adoção destas definições ou listagens de sinais de alarme. Conclusão: Estes resultados evidenciaram poucas diferenças entre os critérios de 
suspeição clínica de dengue, mas que podem afetar a comparabilidade dos dados de vigilância epidemiológica adotado por diferentes países. 
Apesar de haver publicações sobre a acurácia de regras de predição clínica para o diagnóstico de dengue, incluindo a avaliação do critério da OMS 
(2009), estas referências não foram citadas  nas diretrizes avaliadas, o que pode reduzir a credibilidade destas recomendações.
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