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MÉTODOS 

A dengue se apresenta como uma arbovirose de destaque

mundial, onde o agente dessa patologia é o vírus da dengue

(DENV), que compreende quatros sorotipos. Em alguns casos

pode-se evoluir para a forma grave da doença, caracterizada

por: Febre Hemorrágica da Dengue (FHD), onde são

observadas alterações na coagulação sanguínea queda de

pressão arterial; além da Síndrome do Choque da Dengue

(SDC), que ocasiona complicações neurológicas e

cardiorrespiratórias, além de uma intensa queda ou ausência de

pressão arterial. Logo, o presente trabalho tem como objetivo

avaliar o perfil da resposta imunológica nas formas graves da

dengue.
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RESULTADOS 

Foi elaborada uma pesquisa de literatura envolvendo estudos

publicados nos últimos quatro anos, 2013 a 2017.
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Figura 1. Pacientes com FHD e SCD com aumento nos níveis de citocinas.

Aumento exacerbado de citocinas que afetaram diversas 
células do hospedeiro;

81% dos pacientes que apresentaram títulos elevados 
de anticorpos, tiveram evolução da doença;

90% dos casos evoluíram para FHD.
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CONCLUSÃO

Portanto, é fundamental a compreensão do mecanismo dessa

patologia para coibir a evolução do paciente para formas mais

graves.
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Figura 2. Importância da IL-6 no agravamento da FHD e SDC.

Esquema 1. Aspectos fundamentais evidenciados em pacientes com FHD e SDC.
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