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OBJETIVO

Pesquisar casos de dengue no estado do Rio Grande do

Norte, por meio de técnicas moleculares como a

transcrição rev ersa seguida da reação em cadeia pela

polimerase (RT-PCR), no período de f ev ereiro a junho de

2018.

A dengue é uma doença v iral transmitida por artrópodes, de

amplo espectro clínico, com signif icativ a prev alência nas últimas

décadas, resultando em sérios problemas de saúde pública por

causar consideráv el morbidade e mortalidade em regiões

tropicais e subtropicais em todo o mundo (HOLMES et al., 2009;

NARVAEZ et al., 2011). Estima-se que a cada ano, inf ecções

decorrentes dos v írus da dengue (DENV) sejam responsáv eis

por mais de 100 milhões de casos da dengue clássica e mais de

500 mil casos de dengue hemorrágica em nív el global

(MONATH, 1994; OLIVEIRA et al., 2011), prov ocando cerca de

22.000 mortes, principalmente em crianças (GUBLER, 2002;

LIMA et al, 2011). No estado do Rio Grande do Norte (RN), o

primeiro relato de circulação dos DENV ocorreu no ano de 1994.

Desde então, sucessiv as epidemias f oram reportadas, com

alternância de períodos interepidêmicos. Em virtude disso, a

identif icação de áreas de risco, por meio do diagnóstico de

casos humanos é uma medida de controle ef iciente no auxílio às

ações das Secretarias de Saúde.

INTRODUÇÃO

A v igilância v irológica realizada por métodos moleculares específ icos é

f undamentalmente importante para diagnóstico da febre dengue, pois ela

permite a prev enção de grav es epidemias e contribui para compreensão

do padrão epidemiólógico da doença, possibilitando maior ef iciência nas

ações de controle pelas Secretarias de Saúde.
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Espécimes 
biológicos

Centro de 
Controle de 
Zoonoses 

(CCZ)

Extração de 
RNA

(QIAmp Viral 
Mini Kit)

RT-PCR  
(Laciotti et 
al., 1992)

Hospitais

Laboratório de 
Virologia do 

IMT/RN - UFRN

Eletrof orese 
em gel de 
agarose

Análise dos 
dados

86 Casos estudados 25 Casos positiv os

Municípios afetados:
• Natal (22 casos – 19 DENV-1/ 3 DENV-3)

• Santa Cruz (1 caso –DENV-3)

• Parnamirim (1 caso –DENV-1)
• Passa e Fica (1 caso – DENV-3)

Total de casos suspeitos de dengue,
2018


