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É relatado o caso de um paciente do sexo masculino, de 23 anos, residente em 
Campos dos Goytacazes – RJ, internado com sintomas típicos de dengue com 
evolução de quatro dias, apresentando anorexia, cefaleia, dor retro orbitária, 
febre, mialgia, prostração/astenia e tosse seca. O mesmo apresentava dor 
abdominal difusa no momento da internação. Evoluiu com piora da dor abdominal, 
taquipnéia, taquicardia e sinais de irritação peritoneal. Apresentou leucocitose, 
plaquetopenia e aumento de transaminases. Foi realizada ultrassonografia 
abdominal total na qual se visualizou ascite abdominal e pélvica e baço de difícil 
avaliação com contornos irregulares. Foi feita tomografia computadorizada de 
abdome que mostrou ruptura esplênica. O paciente foi encaminhado à 
laparotomia sendo feita esplenectomia total e drenagem de cavidade. A sorologia 
IgM para dengue ao nono dia de evolução deu positiva e o PCR demonstrou o 
vírus do dengue sorotipo 1. O baço foi encaminhado para exame histopatológico, 
sendo realizada a imunohistoquímica, confirmando a infecção por dengue. O 
paciente apresentou boa evolução clínica, até que recebeu alta e foi encaminhado 
para acompanhamento ambulatorial. A ruptura de baço é mais recorrente em 
casos de malária, febre tifoide e mononucleose. Na dengue é bastante incomum, 
existindo apenas dois relatos no país, o que motivou este relato. 
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