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OBJETIVO

O presente estudo montou uma série temporal de exames

sequenciais de hemogramas realizados no acompanhamento de

pacientes com dengue, com a finalidade de analisar a cinética

das alterações diárias desse exame, buscando melhor

compreensão de biomarcadores prognósticos da doença.

A dengue é uma doença infecciosa transmitida pelos mosquitos

Aedes aegypti e Aedes albopictus, causada por um vírus de

genoma RNA, pertencente ao gênero Flavivirus e à família

Flaviviridae, havendo quatro sorotipos virais conhecidos (DENV-

1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4). O período de incubação da

infecção por DENV no ser humano varia de 3 a 15 dias (média

de 5 a 6 dias) (AZIN, 2010). A doença normalmente manifesta-

se de forma abrupta com febre alta (39 a 40°C), acompanhada

de cefaleia, mialgia, artralgia, prostração, astenia, dor retro-

orbital, exantema, prurido cutâneo, sendo também comuns

anorexia, náuseas e vômitos. Na fase inicial da doença, pode

ser difícil diferenciá-la de outras doenças febris, sendo que o

hemograma é um exame auxiliar útil no diagnóstico clínico, e

fundamental no acompanhamento dos pacientes e na avaliação

do risco de desenvolvimento das formas graves da doença

(BRASIL, 2016).

INTRODUÇÃO

No hemograma de admissão a maioria dos pacientes tinha leucopenia com neutrofilia e

linfopenia; no segundo hemograma a maioria tinha intensificação da plaquetopenia e da

neutropenia com linfocitose; no terceiro exame a maioria tinha alcançado o nível máximo

de plaquetopenia, com agravamento da neutropenia e manutenção da linfocitose.

Somente as comparações realizadas entre o 5° e 6° dias de doença foram

significativamente diferentes (p<0,5) para todos os parâmetros analisados. A maioria dos

casos (70%) foram classificados como dengue sem complicações, 20% com

complicações e 10% como dengue grave. As alterações de cada parâmetro observadas

no sexto dia de doença, em sua maioria mostram retorno ao estado basal destes

analitos e sugerem que a recuperação do paciente e o retorno da homeostasia das

células sanguíneas ocorre principalmente por volta do sexto dia de doença,

independentemente da gravidade da infecção.
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Neste trabalho foram estudados os hemogramas de 85 indivíduos com dengue

atendidos em Maceió-AL, coletados durante o seu acompanhamento hospitalar na

fase aguda da doença e na convalescença (>7 dias de do início dos sintomas). As

alterações os três primeiros exames são mostrados na Tabela 1.

Figura 2: A) Comparação dos 4° e 5° dias de doença de 6 pacientes (p=0,4375). B)

Comparação dos 5° e 6° dias de doença de 10 pacientes (p=0,0059). C)

Comparação dos 6° e 7° dias de doença de 10 pacientes (p=0,7676).

Parâmetros:

Leucócitos,

plaquetas, linfócitos

e neutrófilos

ALTERAÇÃO OBSERVADA 1º HEMOGRAMA 2º HEMOGRAMA 3º HEMOGRAMA

LEUCOCITOSE (>10.000) 5% (4/79) 1,2% (1/79) 5,7% (3/53)

LEUCOPENIA (<3.500) 41,8% (33/79) 32,9% (26/79) 17% (9/53)

PLAQUETOPENIA (<140.000) 40,7% (33/81) 50,6% (41/81) 59,6% (31/52)

NEUTROFILIA (>70%) 22% (17/74) 9,3% (7/76) 3,9% (2/51)

NEUTROPENIA (<45%) 17,6% (13/74) 53,3% (40/75) 62,7% (32/51)

LINFOCITOSE (>50%) 12,3% (9/73) 39,4% (30/76) 39,2% (20/51)

LINFOPENIA (<20%) 21,9% (16/73) 5,2% (4/76) 1,9% (1/51)

Tabela 1: Alterações encontradas nos três primeiros exames sequenciais de 

hemograma de 85 pacientes com dengue.

A Figura 1 mostra a comparação entre os exames para contagem de leucócitos/mm³,

enquanto a Figura 2 mostra a comparação para contagem de plaquetas/mm³ entre o

4º e 7º dias de doença.

Figura 1: A) Comparação dos 4° e 5° dias de doença de 6 pacientes (p=0,1250). B)

Comparação dos 5° e 6° dias de doença de 10 pacientes (p=0,0020). C) Comparação

dos 6° e 7° dias de doença de 10 pacientes (p=0,9102).


