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INTRODUÇÃO 

A dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Uma das apresentações de sua forma grave pode 

ser com manifestações de sistema nervoso central.  

 

OBJETIVO 

Relatar um caso de dengue em que foram observadas manifestações neurológicas importantes, e revisar as diferentes 

alterações neurológicas na dengue. 

 

DELINIAMENTO E MÉTODOS 

Foi realizado um Relato de Caso, sendo feita com base em dados consultados em prontuários de papel e eletrônico. 

 

RELATO DE CASO E RESULTADOS  

Mulher de 59 anos, dona de casa, afrodescendente, casada, natural da Bahia e proveniente do Município de Ferraz de 

Vasconcelos, localizado na região metropolitana da São Paulo e microrregião de Mogi das Cruzes, deu entrada no pronto 

socorro dia 28/04/2015, com quadro de confusão mental, mialgia, tosse, odinofagia, náusea, vômitos e diarreia há 15 dias, 

com piora progressiva. Foi medicada em outro serviço com penicilina benzatina e orientada a usar paracetamol, em caso 

de febre. Nos 4 dias que antecederam a internação houve diminuição importante da diurese, inapetência e rebaixamento 

do nível de consciência. Tinha antecedentes pessoais de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, hipotireoidismo e 

hipopituitarismo secundário à síndrome de Sheehan. Fazia uso de prednisona 5 mg ao dia e metformina 1000 mg, duas 
vezes ao dia.  
Na admissão apresentava-se em regular estado geral, não contactante, levemente descorada, moderadamente 

desidratada, PA de 80/60 mmHg, FC de 96bpm, FR 20ipm, temperatura timpânica 36,7º C, glicemia capilar de 126 mg/dL, 

saturação O2 de 87% em ar ambiente, ausculta pulmonar com estertores crepitantes em ambas as bases pulmonares, 

ausculta cardíaca sem alterações e membros inferiores simétrico, sem edema, panturrilhas livres e com boa perfusão 

periférica. Foi levada para a sala da emergência para monitorização e coleta de exames, dentre os quais o exame do 

antígeno NS1 da Dengue se mostrou positiva e sorologia para Leptospirose negativa.  
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Em vista do quadro neurológico, foi indicada tomografia computadorizada de crânio que se mostrou normal. Em seguida foi 

coletado exame de líquor cefalorraquidiano que mostrou aspecto incolor, límpido, sem alteração no aspecto após centrifugação, 

com 10 células/mm3, sendo 96% de linfócitos, 53 hemacias/mm3, proteínas de 36mg/dL (VR até 40mg/dL lombar), Pandy 

negativo, glicose de 109mg/dL (VR 48 a 74 mg/dL), “tinta da China” negativa, sem presença de bactérias. Não houve crescimento 

de bactérias aeróbias no líquor após 48 horas de incubação; sorologias com títulos indetectáveis para citomegalovírus, vírus 

Epstein Barr, herpes vírus 1 e 2; VDRL no liquor não reagente e lactato no liquor de 21,3 mg/dL (VR 10 a 22 mg/dL). Neste 

momento foi aventado o diagnóstico de encefalite pelo vírus da Dengue. No quinto dia de internação, a paciente evoluiu com 

piora do rebaixamento do nível de consciência, necessitando de intubação orotraqueal e ventilação mecânica, sob cuidados 

intensivos e suporte hemodinâmico. Sendo transferida para UTI no sexto dia da internação, onde ficou por mais 4 dias e evoluiu 

com melhora do nível de consciência e foi extubada. No décimo dia, com melhora clínica e laboratorial paciente foi transferida 

para leito de enfermaria, de onde recebeu alta com acompanhamento em ambulatório. 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 2,5 bilhões de pessoas estão sob risco de contrair dengue e que ocorram 

anualmente cerca de 50 milhões de casos. Desse total, cerca de 550 mil necessitam de hospitalização e pelo menos 20 mil 

morrem em consequência da doença.  

O vírus da dengue é um arbovírus do gênero Flavivírus, pertencente à família Flaviviridae. Os vetores são mosquitos do gênero 

Aedes. Nas Américas, a espécie Aedes aegypti é a responsável pela transmissão da dengue. A infecção pelo vírus da dengue 

causa uma doença de amplo espectro clínico, incluindo desde formas oligossintomáticas até quadros graves, podendo evoluir 

para o óbito. Na apresentação clássica, a primeira manifestação é a febre, geralmente alta (39ºC a 40ºC), de início abrupto, 

associada à cefaléia, adinamia, mialgias, artralgias, dor retroorbitária. O exantema clássico, presente em 50% dos casos, é 

predominantemente do tipo máculo-papular, atingindo face, tronco e membros de forma aditiva, não poupando planta de pés e 

mãos, podendo apresentar-se sob outras formas com ou sem prurido, frequentemente no desaparecimento da febre.  

Anorexia, náuseas e vômitos podem estar presentes. Entre o terceiro e o sétimo dia do início da doença, quando ocorre a 

defervescência da febre, podem surgir sinais e sintomas como vômitos importantes e frequentes, dor abdominal intensa e 

contínua, hepatomegalia dolorosa, desconforto respiratório, sonolência ou irritabilidade excessiva, hipotermia, sangramento de 

mucosas, diminuição da sudorese e derrames cavitários (pleural, pericárdico, ascite). Os sinais de alarme devem ser 

rotineiramente pesquisados, bem como os pacientes devem ser orientados a procurar a assistência médica na ocorrência deles. 

Em geral, os sinais de alarme anunciam a perda plasmática e a iminência de choque.  

Podemos definir manifestação neurológica como: dengue confirmada ou com teste altamente sugestivo de dengue com pelo 

menos um dos seguintes achados: alteração do nível de consciência (Glasgow ≤ 14), rigidez de nuca, sinais neurológicos focais 

ou convulsão. Várias manifestações neurológicas foram relatadas na literatura, sendo que as que mais frequentes são encefalite, 

encefalopatia, síndromes imunomediadas, hemorragias e disfunção muscular. 

A encefalopatia aguda por dengue é o rebaixamento do nível de consciência ocasionado por algumas consequências da doença 

como falência hepática ou renal, anóxia, edema cerebral, acidose metabólica, hiponatremia grave, choque prolongado, 

coagulação intravascular. O exame de líquor é habitualmente normal.  

 



Na prática clínica diferenciar encefalopatia de encefalite é muito difícil, pois os sinais e sintomas podem si sobrepor, e em 

muitos casos há contra indicação de fazer o exame de líquor. Além de que, na encefalite, o líquor pode apresentar-se normal.  

As síndromes imunomediadas pós-dengue são manifestações neurológicas que ocorrem por deposição de imunocomplexos 

no sistema nervoso central, temos exemplos como a mielite aguda transversa, Síndrome de Guillain-Barré, neuromielite 

óptica, Síndrome de Miller-Fisher e mono/polineuropatias. Como ocorrem após a infecção por dengue o diagnóstico é feito por 

uma relação causal e, em geral, se resolvem em algumas semanas ou em poucos meses.  

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O caso descrito faz atentar sobre a importância da infecção por dengue e como esta permanece sendo um grave problema de 

saúde pública em vários países, como o Brasil. O envolvimento do SNC na dengue vem sendo cada dia mais descrito, mas 

sua real frequência ainda não foi estimada. Chamamos atenção para a importância de incluirmos a dengue no diagnóstico 

diferencial de manifestações neurológicas no curso de doença viral ou pós-viral, dada a importância epidemiológica da 

doença. Novos estudos devem ser feito a fim de elucidarmos os sorotipos que mais comumente causam manifestações 

neurológicas e a predisposição de cada indivíduo a esta apresentação clínica 
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