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A dengue é causada pelo vírus dengue (DENV). Existem quatro

sorotipos denominados DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4.

Os DENV causam uma doença febril aguda de amplo espectro

clínico apresentando tanto formas assintomáticas como formas

sintomáticas que podem evoluir com quadros clínicos graves e

potencialmente fatais (WHO, 2009). A maioria das infecções

resulta em uma doença febril autolimitada. A característica

marcante dos quadros clínicos mais graves é o aumento da

permeabilidade vascular, causando extravasamento de plasma

podendo levar ao choque e óbito (Revisto por Azeredo et al

2015). O objetivo do nosso trabalho foi caracterizar os aspectos

clínicos e laboratoriais de casos de dengue originários das

epidemias de 2010 e 2011 no estado de Pernambuco.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para este trabalho, foram incluídos 403 casos de pacientes

suspeitos de dengue atendidos no Hospital Universitário

Oswaldo Cruz em Recife nos anos de 2010 e 2011. Este

trabalho possui aprovação do CEP/UPE (186/08). Para o

diagnóstico laboratorial foram analisadas 192 amostras de soro,

sendo assim pacientes em fase aguda ( até 5 dias de doença)

foram submetidas a RT-PCR e detecção do antígeno NS1.

Amostras com mais de 5 dias de doença foram submetidas ao

método imunoenzimático (ELISA) para captura de anticorpos

IgM e IgG.

Classificação dos casos: Os casos suspeitos de dengue,

foram classificados em Dengue Sem Sinais de Alarme (DSSA),

Dengue Com Sinais de Alarme (DCSA) e Dengue Grave (DG) de

acordo com o atual guia da OMS(WHO, 2009).

Detecção de anticorpos IgM: Para a detecção dos anticorpos

IgM, foi utilizado o kit Panbio (Brisbane, Austrália) seguindo as

orientações do fabricante.

Detecção de anticorpos IgG: Para a detecção dos anticorpos

IgG, foi utilizado o kit Panbio (Brisbane, Austrália) seguindo as

orientações do fabricante.

Captura do antígeno NS1: O teste de captura da proteína NS1

foi realizado pelo kit Platelia™ (BioRad Laboratories, França)

acrescido de dissociação ácida (glicina/ácido hidroclórico 1,5M,

pH 2.8 e Tris/ácido hidroclórico 1,5M/pH 9.7) e térmica.

RT-PCR (Transcrição Reversa seguida da Reação em Cadeia

da Polimerase): A detecção e sorotipagem dos DENV, foi

realizado seguindo as instruções de Lanciotti et al., (1992).
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Achados clínicos e laboratoriais de pacientes com dengue atendidos no 

Hospital Oswaldo Cruz em Recife/PE, Brasil.

Os principais sinais e sintomas encontrados, foram a febre,

cefaleia, náuseas/vômitos e mialgias. Dos 403 casos, 78 foram

classificados como dengue sem sinais de alarme (DSSA), 322

como dengue com sinais de alarme (DCSA) e 3 casos como

dengue grave (DG), com 1 óbito. A dor abdominal foi o sinal de

alerta reportado em 66% dos casos (figura 1). Além disto, 21

pacientes apresentaram ascite, 38 pacientes apresentaram

derrame cavitário e 50 pacientes apresentaram derrame pleural,

achados estes que sugerem quadros de extravasamento

plasmático. A análise dos parâmetros hematológicos demonstrou

menores contagens de plaquetas nos pacientes apresentando

DCSA/Dengue Grave (figura 2). A detecção de IgM foi possível

em 90% das amostras testadas, enquanto a detecção de

antígeno NS1 apenas em 13,4% (tabela 1). O diagnóstico

molecular detectou a presença de DENV-1, DENV-2, DENV-3 e

DENV-4 demostrando a cocirculação dos 4 sorotipos de dengue

na região. Adicionalmente, foram detectadas duas coinfecções

pelo DENV-1 e DENV-2 e um caso de DENV-1 e DENV-3.
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Foi observado um amplo espectro de manifestações clínicas referentes aos casos de

dengue, sendo a febre mais frequentemente observada e petéquias as manifestações

hemorrágicas mais descritas. Embora 80% dos casos sejam de DCSA, um baixo

número de casos de DG foi reportado. Além disso, pacientes com DCSA/DG

apresentam menor contagem de plaquetas do que pacientes DSSA. O teste de MAC

ELISA para detecção de anticorpos IgM anti-DENV ainda é o método de escolha para

a vigilância da dengue pelo alto percentual de confirmação dos casos. A baixa

sensibilidade do teste de captura de NS1 obtida neste estudo pode ser resultante da

ocorrência de casos secundários e infecção por DENV-4. Podemos observar que pela

primeira vez no estado de Pernambuco, a circulação dos quatro sorotipos virais ocorre

no ano de 2010.

Figura 2: Contagem das Plaquetas em pacientes DSSA e DCSA/DG.
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Figura 1: Frequência dos sinais e sintomas em casos de dengue no período de 2010 a 2011,

no estado de Pernambuco (n=403).

Tabela 1: Distribuição das amostras estudadas e confirmadas de acordo com as metodologias 

utilizadas em casos de Dengue no período de 2010 e 2011, no estado de Pernambuco.
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