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CASOS DE DENGUE EM SANTA CRUZ
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Com dengue, mais atendimentos

É preciso procurar assistência médica

Após estado de alerta 
com a confirmação de 
oito casos da doença, 
população de Santa 
Cruz tem buscado 
assistência médica

A hidratação por via intravenosa, com soro fisiológico, é realizada em casos graves

NOS HOSPITAIS
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Em 2019, a Secretaria de 
Saúde de Santa Cruz do 
Sul divulgou 27 casos 

notificados de dengue, sendo 
oito confirmados (veja mais na 
tabela abaixo). Com o alerta, os 
hospitais da cidade têm re-
gistrado movimentação mais 
intensa de pessoas que buscam 
atendimento com sintomas ou 
suspeita da doença. 

De acordo com a Comissão 
de Controle de Infecção Hos-
pitalar (CCIH), do Hospital 
Ana Nery, na UPA do bairro 
Esmeralda foram atendidos 
cinco pacientes com suspeita 
(todos adultos). Destes, quatro 
foram liberados e um enca-
minhado para internação no 
hospital, onde segue a investi-
gação. No plantão, no qual são 
atendidos pacientes de Santa 
Cruz e de municípios vizinhos, 
foram dois casos suspeitos, um 
adulto que foi liberado e uma 
criança que está internada para 
investigação. Na casa de saúde 
até o momento não foi aten-
dido nenhum caso suspeito. 
Ainda, segundo o CCIH, não 
houve nenhum caso confir-
mado.

No Hospital Santa Cruz, a 
enfermeira do CCIH, Eliane 
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Krummenauer, avalia que 
vários pacientes suspeitos e al-
guns confirmados buscaram o 
serviço. “Os pacientes que vêm 
procurar atendimento são dos 
casos mais graves. Em virtude 
disso, pressupomos, epide-
miologicamente, que temos 
vários casos de apresentação 
leve de doença na comunida-
de”, afirma. 

Eliane explica que entre os 
sintomas, a dor no corpo é a 
mais comum entre as pessoas 
que buscam assistência na casa 
de saúde. No Ana Nery, os pa-
cientes têm apresentado febre, 
dor e desconforto nos múscu-
los, e em alguns casos, confor-
me o CCIH, cefaleia, náuseas 
e exantema - aparecimento de 
erupções cutâneas vermelhas 
em um região específica ou por 
todo o corpo.

A enfermeira do setor de 
Vigilância Epidemiológica 
de Santa Cruz, Célia Mara 
Baseggio, explica que a dor de 
cabeça se dá mais na região 
próxima aos olhos e que os 
pacientes podem ou não apre-
sentar manchas na pele. “Esses 
casos em que há a presença de 
manchas na pele representam 
cerca de 30 a 40%”, diz. 

Segundo Célia, uma das 
alternativas para evitar que 
haja aglomeração nos hos-
pitais é buscar atendimento 
junto às unidades de saúde 
do município. “Os postos têm 
as condições necessárias para 
atender pacientes com suspei-
ta de dengue. Essas pessoas 
podem ser assistidas por um 
clínico geral”, completa.

Segundo Célia, o método 
mais eficaz para o tratamento 
imediato da dengue clássica 
- forma mais leve da doença 
- é a hidratação, que pode ser 
realizada com soro caseiro. 
Ela lembra que existem casos 
mais graves, nos quais há 
hemorragia ou choque he-
morrágico – que é quando se 
perde mais de 20% do sangue 
ou fluido corporal -, que se 
desenvolvem mais facilmente 
em pessoas com imunidade 
baixa e em crianças menores 
de dois anos.

 Além disso, ela explica 
que o tratamento é sinto-
mático. “Se o paciente tem 

febre, toma antitérmico, se 
tem dor, toma analgésico, 
isso associado à hidratação”, 
afirma. No entanto, alerta 
para que os pacientes não 
recorram à automedicação e 
busquem orientação médica. 
“Alguns remédios, em casos 
de pacientes com dengue, 
podem provocar a hemorra-

gia”, alerta.
De acordo com Eliane, os 

sinais e sintomas da doença 
são parecidos com outras 
patologias que já existem 
na comunidade. “Por isso, a 
análise do quadro clínico e 
história de riscos para aqui-
sição das doenças devem ser 
analisados”, explica. 


