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• J.M.H

• Masculino

• 40 anos

• Branco

• Natural e residente de Belo Horizonte-
MG



“Febre persistente e 
desânimo constante.”



• Paciente deu entrada com queixa de febre alta
persistente e desânimo constante há 5 dias.

• Relata dor abdominal em QSD e dor leve em área
escapular.

• Refere, também, anorexia e náuseas
esporadicamente.

• Relata febre não aferida.

• Nega fatores de melhora ou piora da dor.



• DM controlado insulinodependente

• Episódios de Prostatite em 
acompanhamento

• Tabagista com carga tabágica pesada.



• Casado.
• Vendedor ambulante.
• Sedentário.
• Mora em casa com água tratada e possui 
quintal amplo.

• Dieta rica em frituras, refrigerantes e fast 
food.

• Negou contato com poças d’agua, bem 
como viagens recentemente. 



ECTOSCOPIA

• Encontra-se em REG, LOTE, ativo
no leito

• Anictérico, acianótico, hipocorado
+/4+

• Linfodenopatia supraclavicular
leve.

• Ausência de petéquias.
• Perfusão capilar sem alterações.

APARELHO DIGESTIVO

• Abdome plano, ausência de

abaulamento, lesões ou pulsações

visíveis, cicatriz umbilical intrusa.

• RHA presentes.

• Difusamente timpânico.

• Dor leve à palpação profunda no

hipocôndrio direito.
DADOS VITAIS
• FC: 91 bpm

• FR: 14 ipm

• PA: 145×80

• Tax: 38,1ºC

• A próstata ao toque retal apresentava
consistência fibroelástica.

• DEMAIS ÓRGÃOS E SISTEMAS SEM
ALTERAÇÕES.



• Hb: 10,0 mg/dl (VR: 12-16)

• Ht: 47,1% (VR: 35-45)

• Leucócitos: 7.600 (VR: 4.500-

11.000)

• VCM 78

• Plaquetas: 140.000 (VR: 150.000-

450.000)

• EAS: traços leves de sangue e 

proteína

• PACIENTE FOI INFORMADO QUE NÃO EXISTIA 

NENHUM PROBLEMA AGUDO APARENTE E 

ORIENTADO A RETORNAR A UBS SE 

PERSISTENCIA DA FEBRE E OUTROS SINTOMAS.

• TC de tórax e US do abdômen normais.

• Não houve coleta de sorologia para doenças 

infecciosas.
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SOLICITARIA AVALIAÇÃO DE 
ESPECIALISTA?

PRESCREVERIA ANTIBIÓTICO?

PEDIRIA  OUTROS EXAMES 
COMPLEMENTARES?



• PACIENTE RETORNA EM 1 SEMANA:

• Desânimo continuado

• Sudorese noturna e febre intermitente (38,5)

• 2 episódios de epistaxe leve

• Nesse tempo consultou com o urologista que 

considerou doença prostática quiescente.

• EXAME FÍSICO: Imutável

• Exceto sopro de ejeção sistólico, suave de 

grau 1+/6+ auscultado na posição de decúbito 

lateral esquerdo.

• Queda de plaquetas 100.000



• Paciente claramente tem uma febre persistente e razoavelmente bem 

documentada sem fonte aparente.

• Nenhum dos achados disponíveis são suficientemente específicos para 

estabelecer um diagnóstico.

• EXEMPLO: o sopro descrito pode certamente ser associado com o 

desenvolvimento de uma anemia, que é consistente com sua enfermidade 

crônica (prostatite).

Dos testes propostos:

• Hemograma, PCR, VHS, TGO, TGP, Ureia, Creatinina, sorologias, NS1 

constituem propedêutica fundamental necessária.

• Outros testes deverão ser realizados como: ECOCARDIOGRAMA 

E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA.



• Paciente recorreu ao PS após piora do estado geral

• Mais episódios de epistaxe

• Hematoquezia

• Quantidade significativa de petéquias 

• PAM 60 mmHg

• PLA 50.000

• Conduta: ressuscitação volêmica rigorosa, 
hemotransfusão e concentrado de plaquetas.



HIPÓTESES DIAGNÓSTICAS
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• fragilidade capilar ao choque grave agudo

• peculiaridades clínicas que ocorrem pelos diferentes 
órgãos do hospedeiro.

SÃO ELAS:  

• Febre amarela: lesão hepatocelular; 

• Dengue hemorrágica: lesão hepatocelular;

• Leptospirose: a vasculite difusa com destruição 
endotelial e infiltração inflamatória
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• constituem um importante problema de saúde pública, devido à elevada taxa de 
letalidade associada e o significativo número de pessoas anualmente afetadas.
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• Etiologia: Vírus febre amarela

• Incubação: 3-6 DIAS 

• Transmissão: Picada mosquito Aedes sp infectado (urbana) e do Haemagogus ou Sabethes
(silvestre)

• Epidemiologia: História vacinal, residência ou estada em área endêmica.

• Exame Clínico: Maioria forma leve, anorexia, febre súbita, cefaléia, mialgia, congestão 
conjuntival, etc.

• Hemograma: Leucopenia, neutropenia, plaquetopenia e anemia.

• Aumento de TP e TTPa

• AST e ALT muito aumentadas (>1000) Bilirrubinas aumentadas

• Sorologia: IgM positiva, após 5 a 7 dias de doença. Repetir sorologia após 14 dias, se a 
primeira amostra for negativa. Detecção do vírus por PCR ou isolamento viral, até o quinto dia da 
doença.
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• Etiologia: Leptospira interrogans

• Incubação: 7-10 DIAS 

• Transmissão: Contato direto ou indireto com urina de animais contaminados (principalmente o rato)

• Epidemiologia: Contato com água contaminada por urina de ratos (inundação, limpeza de bueiros ou 
fossas). 

• Exame Clínico: 

Forma anictérica: 1ª fase com febre elevada, mialgia, cefaléia retro orbitária, dor abdominal, artralgia, fotofobia, 
diarreia.

Forma ictérica (síndrome de Weill): icterícia alaranjada, disfunção renal, melena, hematêmese, metrorragia, 
petéquias e equimoses.

• Hemograma: Leucocitose, neutrofilia, desvio para esquerda, plaquetopenia e anemia.

• TP diminuído (forma ictérica) 

• AST e ALT aumentadas, em até 4 vezes. Bilirrubinas aumentadas.

• Sorologia: duas coletas pareadas, com intervalo de duas semanas. O aumento de 4 vezes indica infecção.

Cultura: sangue ou líquor, na primeira semana.
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• Etiologia: DEN 1, 2, 3, 4

• Incubação: 5-8 DIAS 

• Transmissão: Picada mosquito Aedes sp infectado

• Epidemiologia: Residência ou estada em área endêmica, episódio anterior de dengue clássico, uso prévio 
de anti-inflamatórios não esteróides. 

• Exame Clínico: 

Início com febre elevada, cefaléia retro-orbitária, mialgia, exantema facial, artralgia, dor abdominal, prova do laço 
positiva e febre.

em 2 a 7 dias após o início do período de estado, dor abdominal intensa, contínua, vômitos persistentes, 
hepatomegalia, hipotensão arterial, diminuição do volume urinário, pulso rápido e fraco e hemorragias.

• Hemograma: Leucopenia, neutropenia, linfócitos atípicos, plaquetopenia grave, aumento do hematócrito em 
20%

• Aumento de TP e TTPa

• AST e ALT pouco aumentadas, albumina diminuída

• Sorologia: até 5 dias do início dos sintomas. Repetir sorologia após 14 dias se primeira amostra negativa.



• FOI REALIZADO PROPEDEUTICA PARA DENGUE:

• SOROLOGIA: IgG e IgM positivos
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• Diagnóstico final: Febre Hemorrágica e 
Síndrome de Choque do Dengue.
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• Quadro pouco específico no início, com muitas possibilidades 
diagnósticas.

• Quadro mais arrastado.

• Não houve hepatoesplenomegalia e aumento significativo da 
permeabilidade vascular no início do quadro.

• Não foi de instalação sazonal como de costume

• Fora do período de surto da região metropolitana (raciocínio clínico 
dificultado)

• Quadro clínico diferenciado foi instalado devido a um vírus atípico?

responsável por gerar um período prodrômico maior?

• Hidratação vigorosa não foi seguida a risca? Devido ao atraso do 
diagnóstico. 




