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OBJETIVO E DESENHO DO ESTUDO
Determinar a distribuição global e estimar a
prevalência da co-infecção malária e dengue.

Malária e dengue (DENV) representam as principais
doenças transmitidas por vetores em humanos. A
distinção entre as duas é difícil: clínica semelhante;
reatividade cruzada dos testes imunológicos; e o baixo
índice de suspeição de co-infecção. Embora a
transmissão entre humanos seja por vetores distintos
(Anopheles sp e Aedes sp, para malária e DENV,
respectivamente) [1]. Em 2016, estimou-se que 216
milhões de casos (196-263 milhões) de malária
ocorreram no mundo, causados predominantemente
por Plasmodium falciparum na África Subsaariana e no
Sudeste Asiático, enquanto nas Américas a doença é
atribuída principalmente ao P. vivax [2]. Da mesma
forma, há cerca de 390 milhões de casos de DENV
anualmente no mundo, dos quais 96 milhões se
manifestam clinicamente como DENV ou DENV grave
[3]. Quatro sorotipos imunológicos (DENV 1-4) são
responsáveis pela infecção pelo DENV.

INTRODUCÃO

A co-infecção com diferentes agentes infecciosos leva a
sobreposição de suas características clínicas que podem
representar um dilema diagnóstico, especialmente em
áreas endêmicas. Neste caso, a suspeita, identificação
precisa e apropriada dos múltiplos patógenos ajudará no
controle e manejo efetivo dessas infecções mediadas por
artrópodes. É provável que estas infecções mistas devido
à malária e ao DENV ocorram mais frequentemente do
que as disponíveis na literatura.

DISCUSSÃO

RESULTADOS

CONCLUSÃO
Embora os vetores da malária e da DENV sejam
amplamente distribuídos, a prevalência da co-infecção
é baixa, confinada ao sul e sudeste da Ásia e
predomínio do P vivax.
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MÉTODO

Foram encontrados 1718 artigos, contudo 84 (4.8%) foram
incluídos, correspondendo a um total de 50.746
participantes analisados. Os estudos foram conduzidos no
Sul da Ásia (n=49), Sudeste Asiático (n=14), América do Sul
(n=9), África ocidental (n=7), África oriental (n=4), e Caribe
(n=1) [Figura 1]. Para o diagnóstico da malária, o exame
direto da lâmina predominou (88%), enquanto que para o
diagnóstico da DENV, a sorologia foi o método de eleição
(91,6%). As espécies de malária mais frequentemente
detectadas na co-infecção foram P vivax (n=352) e P
falciparum (n=181). Os sorotipos da DENV detectado
foram: DENV-2 (n=56) DENV-3 (n=56), DENV-4 (n=21) e
DENV-1 (n=10). As infecções concomitantes por malária e
DENV com outros agentes foram leptospirose (n = 16),
febre tifóide (n = 7), chikungunya (n = 7). A prevalência da
co-infecção variou de 0-23.3%; a estimativa global
combinada foi de 3,1% (95% IC, 2.2-4.2%, I2= 95.1%,
p<0.001).
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Três bases eletrônicas foram utilizadas, para procurar
estudos que reportavam a detecção laboratorial da
malária e DENV. Foram excluídos artigos focados na
população HIV; realizados em viajantes, ou aqueles
que reportavam a infecção isolada. Para a estimativa
de prevalência, foram excluídos relatos de casos e
séries de casos. Um modelo de efeito-aleatório foi
aplicado para agregar as estimativas de efeito
individual e estimar a prevalência média global e
regional da co-infecção malária e dengue.
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Figura 1. Países afetados pela co-infecção Malária - DENV
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