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RESUMO 

 

Frequência e distribuição dos sorotipos da dengue circulantes no estado de Sergipe no 

primeiro semestre de 2016. Café L.P. Sergipe: UFS, 2016.  

O diagnóstico de casos de dengue nos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (LACEN) 

do país contempla a pesquisa da proteína NS1 e, somente em casos positivos, a 

confirmação diagnóstica ocorre pela identificação do sorotipo. Dados disponibilizados pela 

Vigilância epidemiológica de Sergipe revelaram que no primeiro semestre de 2016 todos 

os casos suspeitos que chegaram ao LACEN/SE foram considerados negativos nos testes 

de triagem, ainda que na trigésima primeira semana epidemiológica do mesmo ano, 

Sergipe tenha alcançado o sétimo lugar no racking de casos de dengue da região Nordeste 

e o terceiro no Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti. O 

presente trabalho teve como objetivo conhecer da dengue no estado de Sergipe no primeiro 

semestre de 2016 relacionando-os com alguns parâmetros epidemiológicos. Os 437 

pacientes suspeitos de dengue, de janeiro a junho do presente ano, foram cadastrados no 

LACEN/SE. Após critérios de exclusão, 382 amostras séricas destes pacientes com 

diagnóstico e resultado negativo  para dengue através da metodologia ELISA NS1 

Antígeno do kit Platelia foram analisadas pela técnica de RT-PCR em tempo real no 

sistema multiplex para a confirmação dos casos suspeitos de dengue. A distribuição dos 

pacientes de acordo com as variáveis epidemiológicas e demográficas revelou que houve 

predominância dos casos na região centro-sul do estado e da grande Aracaju (53,5%) 

podendo-se inferir a facilidade no acesso ao atendimento ambulatorial e laboratorial nessa 

região, o gênero mais acometido foi o feminino (62,8%) e a faixa etária de maior 

incidência foi 20 a 59 anos (59,3%). A maior frequência foi na zona urbana (84,9%) e os 

três primeiros dias dos sintomas (63,9%) com maior índice de coletas. A incidência de 

dengue nos casos que incialmente se apresentaram como suspeita foi de 22,5% (86) 

distribuídas entre os sorotipos DENV4 82,5% (71), DENV1 9,3% (8) e DENV3 8,1% (7). 

Em comparação aos dados oficias que informavam que não houve casos de dengue no 

referido período, este estudo revela a positividade para dengue com co-circulação de três 

sorotipos distintos sendo o DENV4 o predominante. Ademias, relata a primeira evidência, 

dos últimos dez anos, de circulação do sorotipo DENV3 no estado. A análise dos dados 

permitiu visualizar uma subnotificação dos casos triados e, assim, sugerir uma reavaliação 

dos métodos utilizados como triagem diagnóstica para que se possam tomar medidas de 

controle para riscos potenciais de formas graves da doença numa população.  

Descritores: Dengue; Sorotipos; NS1; RT-PCR. 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                 
 

 

ABSTRACT 

 

Frequency and distribution of dengue fever cases serotypes in 2016 at state of Sergipe 

- Brazil. Café L.P. Sergipe: UFS, 2016.  

The diagnosis of dengue cases in Central Laboratories of Public Health (LACEN) of the 

country includes the research of NS1 protein and only in positive cases, diagnostic 

confirmation occurs by identifying the serotype. Data provided by the Epidemiological 

Surveillance of Sergipe revealed that the first half of 2016 all suspected cases that reached 

the LACEN / SE were negative on screening tests, even in the thirty-first epidemiological 

week of the same year, Sergipe has reached the seventh place in the racking of dengue 

cases in the Northeast region and the third in the Quick Survey Infestation Index by Aedes 

aegypti. This study aimed to identify the serotypes and the epidemiological profile of 

suspected dengue cases in the first half of 2016. The 437 suspected dengue patients from 

January to June of this year were registered in LACEN / SE. After exclusion criteria, 382 

serum samples of these patients diagnosed and negative for dengue by ELISA NS1 

Antigen Platelia kit method were analyzed by RT-PCR in real time on the multiplex 

system for confirmation of suspected cases of dengue. The distribution of patients 

according to epidemiological and demographic variables revealed that there was a 

predominance of cases in the south central region of the state and large Aracaju (53.5%) 

inferring the ease in access to outpatient and laboratory service in the region the most 

affected gender was female (62.8%) and the age group of highest incidence was 20-59 

years (59.3%). The highest rate was in urban areas (84.9%) and the first three days of 

symptoms (63.9%) with higher sampling rate. The prevalence of dengue in cases initially 

presented as a suspect was 22.5% (86) distributed among serotypes DENV4 82.5% (71), 

DENV1 9.3% (8) and DENV3 8.1% (7). Compared to official data reported that there were 

no cases of dengue in the period, this study reveals the positive for dengue with co-

circulation of three distinct serotypes being DEV4 the predominant. As also, reports the 

first evidence of the last ten years of DENV3 serotype circulating in the state. Data 

analysis enabled to view an underreporting of cases screened and thus suggest a 

reassessment of the methods used as diagnostic screening so that they can take control 

measures to the potential for severe disease in a population. 
 

Keywords: Dengue; Serotypes; NS1; RT-PCR. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A dengue é uma doença, considerada como um problema de saúde pública, sistêmica e de 

etiologia viral. Apresenta uma estimativa de que mais de 40% da população mundial, ou seja, 2,5 

bilhões de pessoas estejam expostas ao risco da doença  (1), com uma projeção de 50 a 100 milhões 

de infecções a cada ano, aproximadamente 500.000 casos graves (2). Transmitida pelo vetor, 

principalmente, Aedes aegypti, e causada por um arbovírus envelopado pertencente à família 

Flaviviridae, gênero Flavivírus, que é constituído por uma fita simples de RNA, de polaridade 

positiva com quatro sorotipos antigenicamente diferentes: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4 

(3). Seu genoma é composto por três proteínas estruturais (C, M e E) com atividades relacionadas a 

montagem do vírus e sete não estruturais ( NS1, NS2a, NS2b, NS3, NS4a, NS4b e NS5) 

intrinsecamente relacionadas  com a infecção viral (4)
 
.  

Os testes empregados no diagnóstico da dengue são de difíceis escolhas quando baseado 

exclusivamente em aspectos clínicos, uma vez que os sintomas podem ser confundidos com os de 

outras doenças (5) (6). A informação do período do início dos sintomas é de extrema importância já 

que os testes são específicos para cada fase da doença(6) (7). Assim, a dosagem da glicoproteína 

não estrutural NS1 do vírus DENV, presente na superfície das células infectadas durante a fase 

aguda,  tornou-se um alvo importante dos principais marcadores utilizados no diagnóstico precoce 

da dengue (7) (5).  

 Todos os quatro sorotipos podem provocar sintomas que perfazem das formas mais brandas 

à mais severas, contudo, tem-se relatos que após a inserção do sorotipo 3 no Brasil houve um 

incremento exponencial no registro de formas mais graves da doença (6), durante a epidemia que 

acometeu o estado do Rio de Janeiro em 2002, com número incertos de óbitos. Trancando-se, uma 

correlação direta com o potencial virulento da cepa DENV 3 (7). 

 Como a transmissão da doença ocorre via vetorial e é viabilizada através dos fatores 

vinculados ao habitat do mosquito, as regiões que apresentam condições favoráveis a sua predileção 

passam a se torna alvo direto de risco eminente. Sendo assim, Sergipe ao apresentar toda sua 

extensão territorial localizada na região tropical, fazer fronteira com o terceiro estado de casos 

notificados de dengue, possuir variáveis climáticas com forte interação com o índice de infestação 

vetorial (7), enfim, deter fatores, intrinsicamente, preponderantes pode, então, ser classificado como 

sendo uma região endêmica para dengue.  
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 Ademais, vale ressaltar que nos últimos dez anos da série histórica da dengue no estado 

sergipano não foi registado a presença da cepa do DENV 3, tornando, assim, sua população 

altamente susceptível a um risco de epidemia severa (8).  

   Portanto, o presente estudo teve como objetivo avaliar o porquê que mesmo sendo Sergipe 

uma região endêmica todos os resultados dos casos suspeitos de dengue no primeiro semestre de 

2016 foram negativos e com isso verificar a presença dos possíveis sorotipos circulantes nesse 

período. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Dengue:  agente etiológico, transmissão e manifestações clínicas  

 

 O vírus Dengue (DENV) é um arbovírus, membro da família Flaviviridae, gênero 

Flavivirus, com quatro sorotipos antigenicamente distintos (DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-

4) e de três a cinco genótipos dentro de cada sorotipo (3)(9)(10). Apesar da relação dos quatro 

sorotipos do DENV, a infecção por um determinado sorotipo provoca uma imunidade duradoura 

apenas para aquele sorotipo, de tal forma, que não impede a infecção pelos outros sorotipos, 

podendo, assim, as pessoas se contaminarem quatro vezes. São transmitidos ao homem através da 

picada de mosquitos do gênero Aedes, principalmente pelo Aedes aegypti (11). 

O processo de globalização, o comércio, urbanização, viagem, mudança demográfica, 

inadequados abastecimentos de água e temperaturas mais quentes são associados com a propagação 

dos principais vetores (12). Além desses fatores que contribuem com a doença, as mudanças 

climáticas que resultam em aumento de temperaturas e precipitações, juntamente com a 

urbanização, pode, portanto, ser associada ao aumento da incidência de dengue e risco de surto (13).  

 Alves et.al. (14) realizaram um estudo epidemiológico referentes aos anos de 2001 a 2010 

no estado de Sergipe e verificaram uma concentração de notificações de casos no primeiro 

semestre, período correspondente aos dias mais quentes e com presença de chuvas de verão. Uma 

incidência sazonal significativa em meses quentes associada à sensibilidade do clico reprodutivo do  

mosquito e as variações de temperatura (14). 

 O período de maior atividade do mosquito é durante o dia, com picos de atividade entre 2 e 

3 horas após o nascer do dia e algumas horas antes do anoitecer e um único mosquito, se infectado, 

pode infectar várias pessoas (12).  São as fêmeas desse mosquito responsáveis pela transmissão e 

dispersão de vários sorotipos. O mosquito se infecta ao ingerir sangue de um indivíduo durante o 

período de viremia (cerca de 5 dias) e pode transmitir a doença para um indivíduo susceptível 

depois de um período de incubação extrínseca de 8 a 12 dias conforme figura 1. Uma vez infectado, 

o mosquito transmite o vírus pelo resto de sua vida (15). 
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 Figura 1-  Esquema representativo da transmissão do vírus Dengue pelo mosquito Aedes aegypti, proposto 

por STIASNY & HEINZ,2008. 

 

 

Após um período de incubação intrínseca, que pode variar de 3 a 14 dias (média de 4 a 7 

dias), uma pessoa picada por um mosquito infectante pode apresentar os sintomas agudos de febre, 

acompanhados por uma variedade de sinais e sintomas não específicos. Durante esse período febril 

agudo, que pode durar de 3 a 10 dias, os vírus da dengue circulam no sangue periférico (10). A 

quantidade de vírus no sangue é crucial para o sucesso da infecção. No entanto, não se conhece o 

nível de viremia necessário para transmissão dos vírus (11). 

 Em 1997, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estabeleceu uma classificação dos casos 

de dengue : febre de dengue (DF) e febre hemorrágica da dengue (FHD) (16). A última  subdividida 

em quatro estágios de gravidade; estágios III e IV eram definidos como síndrome do choque da 

dengue (DSS. Contudo, a partir de 2009, os profissionais de saúde passaram a utilizar uma 

classificação baseada para diagnosticar precocemente os casos graves da doença. A classificação 

apresenta três categorias: 1) Dengue sem sinais de alerta (sintomas clássicos da doença/ Dengue 

Clássica); 2) Dengue com sinais de alerta ( pacientes com manisfestações que podem evoluir formas 

graves da doença, como febre hemorrágica e síndrome do choque por dengue) e 3) Dengue grave 

(intenso extravasamento de plasma, hemorragia e comprometimento de vários órgãos) (1). 

 A doença apresenta-se de forma assintomática ou sintomática, com sintomas que vão desde 

a forma leve, dengue clássica (DC), até a febre hemorrágica da dengue/síndrome de choque da 

dengue (FHD/SCD) (17). Na primeira, a dengue apresenta quadro febril e não é fatal com um 

período de duração de 5 a 7 dias. A sintomatologia está associada a um quadro de febre súbita, dor 

retro orbitária associada com o movimento dos olhos e congestão conjuntival, cefaleia, artralgia, 

mialgia, prostração, exantema máculo-papular generalizado, prurido, astenia, náuseas, vômitos, 
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dores abdominais, sabor metálico nos alimentos, modificação no estado psicológico, podendo até 

ocorrer depressão pós-doença. Alguns casos, o pico de febre poderá ocorrer durante dois a três dias 

e desaparecer (18). 

 A febre hemorrágica da dengue/síndrome de choque da dengue se caracteriza pelo aumento 

da permeabilidade capilar, lesões de natureza imunopatológica nas paredes dos vasos e queda 

acentuada no número de plaquetas, podendo ocorrer extravasamento de plasma, pressão arterial 

baixa e sinais de choque caso a perda de plasma seja crítica, e dessa forma, evoluir para 

insuficiência circulatória e choque hipovolêmico (19). Normalmente, esses casos requerem 

hospitalização e cuidados mais severo no controle hemodinâmico dos pacientes, e com taxas de 1 a 

10 % de mortalidade (20). Nessa forma da doença, supõe-se que esteja correlacionada com uma 

infecção do indivíduo por um sorotipo diferente ao que já foi infectado. As principais manifestações 

clínicas são: febre alta, fenômenos hemorrágicos como petequeias, lesões purpúreas e equimose. 

Em alguns casos, hepatomegalia e falha no sistema circulatório (21). 

 A memória imunológica induzida pela infecção primária do dengue por um sorotipo não é 

capaz de controlar a infecção por outro sorotipo (20). Segundo alguns autores, crianças menores de 

1 ano com infecção primária poderão estar predispostas ao processo de imuno-amplificação que 

aumenta o risco de desenvolver a forma mais grave da doença, em consequência a presença de 

anticorpos IgG heterotípicos anti-dengue adquiridos passivamente dos anticorpos maternos (22)
 
. 

  

 

2.1.1 Estrutura Viral  

 

  DENV apresenta uma morfologia esférica, com cerca de 40 a 50 nm de diâmetro. O 

genoma é constituído por um RNA de fita simples, com uma polaridade positiva, contendo 11000 

pares de bases que codifica uma poliproteína de aproximadamente 3400 aminoácidos, a qual é 

posteriormente clivada por proteases virais e celulares em três proteínas estruturais capsídeo (C), 

pré-membrana (prM)  e envelope (E) e, sete não estruturais ( NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, 

NS4B e NS5) (23). Seu material genético é protegido por um nucloecapsídeo icosaedro, composto 

pelo capsídeo (C), circundado por uma membrana lipoprotéica (24) e flanqueado pela estrutura 

5’cap tipo I ( m7GpppAmp), com cerca de 96 nucleotídeos e, por uma extremidade 3’ terminal não-

poliadenilada com aproximadamente 450 nucleotídeos ( Figura 2) 

 As estruturas secundárias das regiões 5’ UTR (untranlated region, região não codificadora) 

e 3’ UTR estão envolvidas na replicação viral, tradução e empacotamento do genoma do vírus (25). 
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A 5’ UTR consiste de uma haste com uma pequena alça no topo da estrutura e uma ramificação 

lateral, sua conservação pode estar relacionada à participação e relevância na replicação viral 
 
(26). 

Já a 3’ UTR apresenta vários elementos conservados, denominados CS1 ( complementary or 

cyclization sequences), CS2 e RCS2, bem como uma estrutura conhecida como 3’SL ( stem loop, 

haste-alça), requerida durante a replicação viral, e que se mantém conservada entre todos os 

membros da família Flaviviridae e criticada para a viabilidade do vírus (27). Propõem-se que a 3’ 

UTR forma estruturas secundárias conservadas que interagem com fatores nucléicos ou proteínas 

virias e/ou do hospedeiro para formar um complexo envolvido na regulação da transcrição e 

replicação do RNA, como também, podendo intensificar a eficiência da tradução (27). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Representação do Dengue vírus, com (acima) a organização viral (capsídeo, envelope, membrana 

proteica e material genético) e (abaixo) sequência genômica. Adaptado de Ashraf et al. (2015). 

 

 

2.1.1.1 Proteínas virais: estruturais e não-estruturais 

 

 As proteínas estruturais são aquelas relacionadas às funções primordiais à subsistência do 

vírus, a exemplo da glicoproteína E que é a maior proteína na superfície da partícula viral, com 

aproximadamente 53 kilodaltons, constituída por três domínios e está envolvida com a ligação aos 

receptores celulares e parece estar relacionada a determinação do tropismo e virulência (28). Ela 

está presente no gene E com um papel importante nos processos montagem da partícula viral, 

ligação ao receptor celular, fusão do envelope viral com a membrana do endossomo e, 
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principalmente, na resposta humoral do hospedeiro, fato esse, permite-lhe ser o principal 

determinante antigênico dos vírus dengue (29). 

 As outras proteínas desta categoria são a proteína M com função principal de impedir que a 

proteína E sofra um rearranjo catalisado por ácido para a forma fusogênica durante o trânsito 

através da via secretora (29) 
 
e a proteína C, de grande importância para a montagem dos vírions, de 

peso molecular de 12 kilodalton, apresenta-se dobrada em um dímero compacto com cada 

monômero contendo quatro alfas hélices. Apesar de bem conhecida sua disposição, ainda não está 

bem claro como os dímeros dessa proteína se organizam para constituir o capsídeo, entretanto, é 

sabido que existe uma interação dos mesmos com o RNA algo fundamental para o processo (30) 

 As proteínas não-estruturais são aquelas encontradas no interior e na superfície das células 

infectadas, como a proteína NS1, que pode ser dosada na sua forma livre no soro dos indivíduos 

infectados, essa forma solúvel é produzida em altas quantidades nas primeiras 48 horas pós-

infecção, sendo alvo da resposta imune do hospedeiro, essas características fazem dela um 

bioindicador para diagnóstico (31). E por isso, vários kits triagem diagnóstica são baseados na 

pesquisa de NS1. 

A proteína NS1 de todos os flavivírus partilha um elevado grau de homologia, com 1.056 

nucleotídeos que codificam um polipeptídeo de 352 aminoácidos (31), dentre os sorotipos dos 

DENV sua similaridade é superior a 70%. Apresentam 12 resíduos de cisteína conservados (com 

exceção de DENV-4), dois sitos de N-glicosilação invariáveis (com exceção de alguns membros, 

como vírus da encefalite transmitida por carrapato), assim como regiões de alta homologia entre as 

sequências de diversos Flavivírus (32). 

Outras proteínas da mesma categoria, a exemplo da proteína NS2A hidrofóbica apresenta 

um funcão aparentemente na replicação do RNA viral. Um pouco menor, a NS2B com 14 

kilodantons está associada com a membrana, formando um complexo estável com NS3 atuando 

como cofator da enzima NS2b-NS3 serine protease  (22). Uma proteína grande, a NS3, 70 

kilodaltons, apresenta-se multifunção e com alto papel na replicação do RNA e no processamento 

da poli proteína. NS4A e NS4B, hidrofóbicas e relativamente pequenas, apresenta um interação da 

NS4A com NS1 no processo de replicase viral, A NS5 é a maior com 103 kilodantons, altamente 

conservada, multifuncional e relação na atividade de metiltransferase (MTAse) e de RNA 

polimerase dependente (RdRp) (31).  

 A maior proteína entre os flavivírus, a proteína NS5, com cerca de 103 kilodaltons, é 

altamente conservada, atuando como RNA polimerase  e na atividade de metiltransferase envolvida 

na formação do terminal cap 5’ do RNA viral (23). 
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2.2  Histórico da dengue 

 

2.2.1 No Mundo 

 

 O vírus dengue e seu principal vetor, o Aedes aegypti, apresentam relatos de que ambos 

tenham origem africana (27)(33). O termo dengue originou-se na Espanha e entre 1827 e 1828 foi 

inserido na literatura médica inglesa durante uma epidemia exantemática com artralgia no Caribe. 

Logo, em 1869, foi estabelecido pelo London Royal College os Physicians a nova denominação da 

doença que antes era chamada de “febre articular”, “febre quebra ossos” dentre outras 

denominações (34). E em 1903, foi publicado que a transmissão se dava através de mosquitos, 

confirmada, assim, em 1926 por Siler e colaboradores (35). 

O vírus foi isolado pela primeira vez no Japão, como, também, foi constatado circulação dos 

quatros sorotipos na Ásia (11) (36). Este fato marcante tornou-se uma evidência de que o vírus 

poderia, então, ter evoluído deste continente e sugeriu, assim, que os demais possam ter evoluído de 

uma ancestral comum (37). Na mesma época, pesquisadores americanos isolaram o mesmo vírus 

dos soldados americanos provenientes do Havaí e, posteriormente, outro sorotipo proveniente de 

Nova Guiné (19). Os isolamentos foram realizados através da inoculação de amostras de sangue em 

camundongos, nos quais, os primeiros isolados foram denominados DENV-1 e os isolados da Nova 

Guiné foram denominados DENV-2.  Somente em 1956, o DENV-3 e o DENV-4 foram isolados 

nas Filipinas (11) (38). 

  Após a Segunda Guerra, as diversas modificações ecológicas, decorrentes do incremento da 

atividade econômica e da urbanização no sudeste da Ásia, criaram condições favoráveis e ideais 

para o aumento da transmissão de doenças cujos vetores são mosquitos, caracterizando-se o início 

do cenário para pandemia global (39). Contudo, mesmo nesse contexto de elevações nas 

transmissões epidêmicas e de circulação de múltiplos sorotipos do vírus, a epidemia de febre 

hemorrágica da dengue ficou localizada no Sudeste da Ásia.  

 Ao final da década de 70, o Aedes aegypti se disseminou na maioria dos países americanos 

(13) com uma circulação de um único sorotipo, fato importante para a epidemia de dengue durante 

os anos 60, no Caribe e Venezuela, e nos anos 70 na Colômbia (3)(34).  Antes de 1975, apenas 

DENV-2 e DENV-3 circulavam nas Américas, provocando, respectivamente, epidemias nas Ilhas 

do Caribe (1969), na Jamaica e em Porto Rico (1963) (40). Observou-se em 1977 uma epidemia 

pelo DENV-1 na Jamaica e em Cuba, seguido por Venezuela e Porto Rico, em 1978, abrangendo 
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nos anos seguintes o Caribe, México, Estados Unidos (Texas), América Central e norte do América 

do Sul, com epidemias relatadas com manifestações clínicas de dengue clássica (40). 

 Em 1981, em Cuba, a primeira e de maior gravidade epidemia de dengue hemorrágica nas 

Américas foi provocada pela introdução da cepa DENV-2, caracterizado por um aumento da 

gravidade dos casos, com cerca de 10 mil casos graves apresentando 158 mortes, dentre estas 101 

crianças (41). Seguida, nesse mesmo ano, pela introdução do DENV-4 no Caribe Oriental que se 

espalhou aos demais países . Na África no ano anterior, mesmo sem vigilância eficaz no combate da 

dengue, foi marcado por um aumento evidente da doença e da circulação, contudo sem associação 

ao aumento da gravidade (42). 

 A distribuição global dos sorotipos foi incontrolável, na década de 1990, com a expansão 

urbana da população, com o aumento da intensidade do vetor devido às fragilidades nos programas 

de controle e com a facilidade na circulação de pessoas infectadas associados a aumento do uso nos 

transportes aéreos comerciais (43)(44).  

  Brady e colaboradores (45) em 2012 estimaram que em 125 países mais de 50 % da 

população do mundo foram identificados como estando em risco de infecção, incluindo 824 milhões 

de pessoas nas zonas urbanas e 763 milhões em áreas peri urbanas. 

O Japão registrou, em 2014, seus primeiros casos de dengue adquiridos localmente, após 70 

anos de ausência da doença, onde foram registrados 160 casos confirmados no surto de Tokyo (46). 

Atualmente, a gravidade da doença vem aumentando 30 vezes mais que o estimado ao logo dos 50 

anos. 

Diversos fatores contribuem para a ressurgência de epidemias de dengue em todo o mundo 

e, também, para o aparecimento de formas mais graves da doença, considerados atualmente um 

problema de saúde pública. Entre os fatores, pode-se citar o grande crescimento da população 

mundial associado à urbanização das cidades, muitas vezes sem prévio planejamento e/ou controle. 

Criando condições ideias para o aumento da ocorrência de doenças transmitidas por mosquito. 

Outro fator é a falta de controle efetivo do vetor em áreas endêmicas (47). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 50 a 100 milhões de infecções 

de dengue ocorrem em cada ano, cerca de 500.000, dos quais irá prosseguir para dengue grave, 

resultará em mais de 20.000 mortes (48).  
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2.2.2 No Brasil 

 

 Os primeiros surtos de dengue foram relatados em 1846 no Rio de Janeiro, seguidos de 

Curitiba em 1896, contudo, sem maiores complicações. Já em 1981, a América Central e o Caribe 

passavam por uma expansão da doença, somado a isso, o Brasil sofria com uma infestação do 

mosquito, o que contribuiu para a ocorrência de um surto na região Norte, no estado de Roraima 

(Boa Vista). Seguido por isolamento sorotípico 1 e 4 (35) provocando a febre clássica da dengue em 

11.000 individuos.  Em 1986, a reintrodução do DENV-1, genótipo do Caribe, atingiu Nova Iguaçu 

e se disseminando rapidamente para o Rio de Janeiro com formas mais acentuada da patologia com 

um aumento para 95.000 de casos notificados (49).  Em 1916, registram-se uma epidemia de 

dengue em São Paulo e em, 1923, em Niterói, Rio de Janeiro, contudo sem comprovação 

laboratorial. Foi quando, então, no começo do século XX, o estado do Rio de Janeiro passava por 

uma crise de febre amarela, também transmitida pelo mesmo vetor da dengue, Oswaldo Cruz 

iniciou uma campanha para a erradicação do mosquito. Apesar, da sua redução o mosquito não foi 

erradicado, voltando a se espalhar e provocando uma nova epidemia na década de XX (40). 

 Entre 1930 e 1940, a Fundação Rockefeller incentivou campanhas de erradicação do Aedes 

aegypti nas Américas. E então, em 1947, a Organização Pan-Americana da Saúde passou a 

coordenar campanhas com tal finalidade, tendo como consequências, em 1955, o Brasil conseguir 

eliminar seu último criadouro do mosquito e, três anos depois, o vetor foi declarado erradicado no 

país (50). 

 A reinfestação das regiões pelo Aedes aegypti e a introdução de novos sorotipos em 

populações susceptíveis são claros presságios do aumento de transmissão. Com isso, em 1967, 

confirmou-se a reintrodução do mosquito no Brasil, onde foram encontrados no Pará e, dois anos 

depois, também no Maranhão. Novos esforços conseguiram que, em 1973, o vetor fosse 

considerado erradicado novamente. Contudo, falhas na vigilância e urbanização desenfreada, 

permitiram a volta do mosquito e, em 1976, onde foram confirmados infestações no Rio Grande do 

Norte e no Rio de Janeiro, porém, sem registros de casos de dengue (51). Posteriormente, o 

mosquito se espalhou e a doença se estabeleceu no país e mudaram o perfil epidemiológico no 

território brasileiro, principalmente após a introdução do DENV-2, em 1990  com aumento das 

formas graves da doença seguidas de notificações de mais de 300 casos de dengue hemorrágicas e 

números incertos de óbitos.  

Diante do perfil sorotípico, o Brasil na década de 80 passou desenvolver atividades 

associadas aos DENV1 e DENV2. Foi quando em 1998 em São Paulo, foi isolada a cepa DENV3 
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de um individuo que havia viajado para a Nicarágua. Dessa forma, Rocco colaboradores em 2001 

(20) sugeriram que muito em breve esse novo sorotipo já estaria circulando no país. O que 

realmente ocorre, em 2000 no Rio de Janeiro foi detectado o primeiro caso autóctone de DENV3 

(6). Depois disso, a disseminação desse novo sorotipo tomou o Brasil contribuindo para que em 

2002 fossem notificados quase 800.00 casos de dengue clássica, 279 casos de dengue hemorrágica e 

150 óbitos (52). 

Em 2008, o país foi acometido por uma grave epidemia com a circulação apenas de três 

sorotipos (1, 2 e 3) , sendo registrados 787.726 casos suspeitos, 4137 confirmados com dengue 

hemorrágica e 223 óbitos, com altas nas incidências nas regiões Norte (497,3) e Nordeste (497,9). A 

região Nordeste apresentou no referido ano, 259.880 casos, 1544 confirmados com febre 

hemorrágica com 76 óbitos e 2139 com dengue clássica e 62 óbitos (53).  

Já em 2010, o DENV-4 foi identificado como autóctone no estado de Roraima, após vinte e 

nove anos sem registro de sua circulação no país. Em seguida foram registrados casos desse 

sorotipo nos estados do Amazonas (dezembro de 2010), seguido pelos estados do Pará, Piauí, 

Ceará, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo ainda no primeiro semestre de 2011(54). 

Em 2015 foram registrados 224.101 casos notificados de dengue no país, sendo a região 

Sudeste com o maior número de casos 28 notificados (145.020 casos; 64,7%) em relação ao total do 

país, seguida das regiões Centro-Oeste (34.125casos; 15,2%), Nordeste (21.472 casos; 9,6%), Norte 

(12.001 casos; 5,4%) e Sul (11.483 casos; 5,1%) (55). 

A análise das incidências (número de casos/100 mil hab.) por região mostra o incremento 

em 2015 em todas as regiões do país, com o Centro-Oeste e o Sudeste apresentando as maiores 

incidências: 224,2 casos/100 mil hab. e 170,4 casos/100 mil hab., respectivamente. Destacam-se o 

Acre (695,4 casos/100 mil hab.), Goiás (401,0 casos/100 mil hab.) e São Paulo (281,0 casos /100 

mil hab.) (55). Tem sido observado um padrão sazonal de incidência coincidente com o verão, 

devido à maior ocorrência de chuvas e ao aumento da temperatura nessa estação. É mais comum 

nos núcleos urbanos, onde é maior a quantidade de criadouros naturais ou resultantes da ação do ser 

humano (56). 

Até a vigésima terceira Semana Epidemiológica (57) foram registrados 1.345.286 casos 

prováveis de dengue no Brasil. Dentre estes, a região Sudeste registrou o maior número de casos 

com 806.494 (59,9%) em relação ao total do país, seguida das regiões Nordeste com 276.843 

(20,6%) casos, Centro-Oeste com 146.693 casos (10,9%), Sul com 80.419 (6,0%) casos e a Norte 

com 34.836 (2,6%) casos. Nesse mesmo período, foram confirmados 511 casos de dengue grave e 
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5570 casos de dengue com sinais de alarme e 318 óbitos registrados, com maior incidência para a 

região Sudeste com 287 de casos graves e 2623 casos de dengue com sinais de alarme (56). 

 

2.2.3. Em Sergipe 

 

No estado de Sergipe, em 1977, o vetor se expandiu na capital e na cidade de Laranjeiras e, 

ao longo dos vinte dois anos posteriores, o mosquito já ocupava os 75 municípios. Apesar da 

expansão do Aedes aegypti, os primeiros casos da doença só foram notificados em 1996, com uma 

epidemia presente em 1998. O marco da grande epidemia sergipana se deu em 2008, justificado 

com um incremento dos casos graves e presença de óbitos, com registros de 35,596 casos suspeitos 

e 25.596 confirmados e 50 óbitos (56)
.
 

  Atualmente, a dengue vem sendo considerada uma arbovirose de largo espectro mundial, 

acometendo cerca de 100 países, com 2.5 bilhões de pessoas em áreas de risco (27).  Fato associado 

diretamente ao crescimento acelerado das cidades e expansão global, na última metade do século 

XX, carentes de serviços básicos de coleta de lixo e fornecimento de água, favorecendo a 

proliferação do mosquito, aos movimentos migratórios e de tal forma a dispersão dos vírus pelo 

mundo (28). Contudo, mesmo o Brasil estando na zona de gravidade da doença, os dados sobre o 

número de infectados pela doença é subestimado, já que existem casos de infecções assintomáticas 

que não são registrados no Sistema Único de Saúde (SUS) (56). 

 A incidência sofre variação com o período chuvoso e aumento de temperaturas. 

Registrando-se, predominantemente, em populações urbanas, onde a alta densidade demográfica e a 

curta distância para voo do vetor são favoráveis a transmissão (8). Existem diversos fatores 

relacionados com a epidemia como por exemplos: a densidade vetorial, comportamento e 

competência do mosquito, a cepa do vírus, a susceptibilidade da população humana (fatores 

genéticos) e a introdução do vírus numa população respectiva (28). 

 A análise da incidência de casos prováveis (número de casos por 100 mil/habitantes) de 

dengue em 2015 mostra que das sete regiões, exceto a de Nossa Senhora da Glória, as demais 

apresentaram incidência maior que 100 casos por mil habitantes. As regiões de Itabaiana, Estância e 

Lagarto foram as mais atingidas, registrando incidência de 737,59 casos por 100mil/hab., 668,29 e 

584,19 respectivamente, correspondendo 70% dos casos do estado (57).  

 Sergipe apesar de ser o sétimo colocado no racking de casos de dengue da região nordeste, 

no primeiro semestre de 2016, sua capital está em terceiro lugar no Levantamento Rápido do Índice 

de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa), ou seja, classificada como condições de alerta. Os 
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primeiros meses do referido ano apresenta uma situação epidemiológica com tendência crescente de 

casos, período em que foram registrados 3953 casos prováveis de dengue correspondendo a uma 

incidência de 174,5, ou melhor, um aumento de 159% quando comparado ao mesmo período do ano 

anterior. A região de Estância continua com alta incidência, 349,00 de casos por 100 mil habitantes 

seguida de Lagarto com 81,50 casos e em terceiro lugar a capital sergipana com 73,00 casos por 

100mil/habitantes (58). 

 

 

2.3  DIAGNÓSTICOS  

 

2.3.1 Clínico 

  

O diagnóstico inicial da dengue é clínico, ou seja, baseado no relato do individuo e no 

exame físico, no qual, nessa fase procura-se excluir a possibilidade de outras doenças. Para crianças 

até seis meses, o histórico materno de dengue também é importante, em função da passagem de 

anticorpos maternos para o bebê (55).  

 A avaliação clínica é baseada na presença de febre alta aguda por 1-2 dias, rubor facial sem 

coriza ou qualquer outra manifestação respiratória sugere a possibilidade de infecção por dengue. 

Realiza-se a prova do laço (inflar manguito do esfigmomanômetro a meio termo entre a pressão 

sistólica e diastólica por alguns minutos). Em prova positiva (> 10 petéquias por 2,5 cm2 ) 

aumenta-se a probabilidade de ser dengue. Em situação de epidemia a prova é positiva em 50% no 

primeiro dia e em 80% dos casos no final da fase febril. Em áreas endêmicas, a especificidade dos 

critérios da OMS pode ser bem baixa (55).   

 De acordo com a nova classificação da dengue o suspeito é considerada aquela pessoa que 

viva ou que tenha viajado nos últimos 14 dias para área onde esteja ocorrendo transmissão de 

dengue ou tenha presença de Aedes Aegypti, que apresenta febre, usualmente 24 entre 2 e 7 dias, e 

apresente duas ou mais das seguintes manifestações: náuseas, exantema, mialgias, artralgia, 

cefaleia, dor retroorbital, petéquias ou prova de laço positiva, leucopenia. A criança proveniente ou 

residente em área com transmissão de dengue, com quadro febril agudo, usualmente entre 2 a 7 

dias, e sem foco de infecção aparente (48). O caso suspeito de paciente com dengue grave é quando 

apresenta um ou mais dos seguintes resultados: choque devido ao extravasamento grave de plasma 

evidenciado por taquicardia; extremidades frias e tempo de enchimento capilar igual ou maior a três 

segundos; pulso débil ou indetectável; pressão diferencial convergente ≤ 20 mm Hg; hipotensão 
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arterial em fase tardia e acumulação de líquidos com insuficiência respiratória. A presença também 

de sangramento grave, segundo a avaliação do médico e comprometimento grave de órgãos como: 

dano hepático importante, sistema nervoso central (alteração da consciência), coração (miocardite) 

(50). 

 

 

2.3.2 Laboratorial 

  

O diagnóstico pode ser obtido através técnicas de isolamento viral, na qual, ocorre via 

inoculação de soro de pacientes até 5 dias, após o início da febre, em linhagens celulares de 

camundongos récem nascidos ou de mosquitos ( mais usada são as células clone C6/36 de Aedes 

albopictus), posteriormente identificados e sorotipados; de  métodos sorológicos, por inibição da 

hemaglutinação (IH), fixação do complemento (FC), teste de neutralização (TN) e ensaio 

imunoenzimático para captura de IgM ( Elisa) (40)
 
 e, dos métodos moleculares, que são baseados 

na detecção do RNA viral a partir do soro do paciente suspeito durante o período virêmico, no qual, 

utilizam-se da transcrição reversa, seguida de reação de cadeia da polimerase ( RT-PCR) 

permitindo, assim, a classificação sorotípica de DENV ao utilizar-se de iniciadores específicos das 

sequencias genômicas de cada sorotipo viral (28). 

 Dentre as técnicas sorológicas, o IH, FC e TN não são muito utilizadas por apresentarem 

alta reatividade cruzada no processo, sendo assim, os pacientes atendidos em emergências, utilizam-

se do teste rápido para detecção simultânea de anticorpos IgM, IgG e antígenos NS1 (39).  

 A detecção da proteína NS1 durante os três primeiros dias de sintomas também se mostra 

como uma opção para o diagnóstico precoce do agente viral¸ sendo importante que a coleta da 

amostra ocorra no período correto da infecção. Essa detecção pode ser realizada por ensaios 

imunoenzimáticos (EIE) ou imunocromatografia (na forma de teste rápido), ambos demonstrando 

boa especificidade e sensibilidade (24)(59). Entretanto, esses testes, assim como os outros, possuem 

limitações. Baixa viremia pode resultar em baixos níveis de NS1 na corrente sanguínea, gerando a 

possibilidade de um resultado falso negativo. O mesmo pode acontecer em pacientes com infecções 

secundárias, nos quais os baixos níveis plasmáticos da NS1 estariam associados ao aumento rápido 

da produção de anticorpos. Anticorpos anti-NS1 podem apresentar reação cruzada com plaquetas ou 

causar apoptose em células endoteliais (60). 

  Nos processos de reinfecções, o nível de anticorpos IgG são mais elevados e é detectado já 

nos primeiros dias da doença. Para o NS1, encontra-se presente na circulação desde o primeiro dia 
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de infecção até aproximadamente o nono dia, inclusive durante as reinfecções 
.
 Na infecção 

primária, anticorpos IgG surgem em poucos dias após o aparecimento de IgM (7 a 10 dias após 

início da doença). Em infecções secundárias, níveis elevados de IgG podem ser detectados já na 

fase aguda e, sobem consideravelmente nas duas semanas seguintes, permanecendo elevados na 

maioria dos pacientes (61). Os níveis de IgM são mais baixos e em alguns casos durante a infecção 

secundária, podem estar ausentes. Os anticorpos IgM indicam uma infecção recente, enquanto altos 

títulos de IgG em amostras de fase aguda são um critério de infecção secundária (41). 

 Os testes sorológicos para detecção de anticorpos virais, tais como a imunoglobulina M e 

ensaios de imunoabsorção enzimática imunoglobulina G de captura de anticorpos, requerem um 

aumento no título de anticorpos a partir da fase aguda, na fase convalescente e, portanto, tem pouco 

impacto no manejo dos pacientes (62).  Além disso, a extensa reação cruzada antigênica em testes 

sorológicos, tanto entre flavivírus e entre sorotipos DENV, dificulta ainda mais no diagnóstico 

definitivo e a interpretação dos ensaios (59). É importante considerar o período da doença em que o 

paciente se encontra para com isso se decidir qual o tipo mais apropriado de teste a ser utilizado e se 

fazer uma correta interpretação dos resultados obtidos. 

 As técnicas moleculares tornaram-se bastante utilizado justamente porque permite uma 

detecção mais rápida e sensível que os outros testes, visto que os anticorpos IgM não são 

geralmente detectados nos primeiros dias da infecção e já o isolamento viral é necessário mais que 

uma semana da incubação. Uma vez que no PCR amplifica o ácido nucléico mesmo de vírus 

inativado e não depende nem do crescimento viral e nem do desenvolvimento de anticorpos (63). 

 O sistema de PCR desenvolvido por Lanciotti et.al. foram capazes de detectar pelo menos 

100 cópias do vírus dengue presente na amostra e apresenta uma alta sensibilidade para todos os 

genótipos (64). Como forma de minimizar possíveis contaminações, devido ao manuseio de dois 

tubos nas reações, modificações na técnica foram implantadas. Dentre elas pode ser voltada a 

nested-PCR em tubo único (65), onde os iniciadores específicos para cada sorotipo são imobilizados 

dentro da tampa de tubos de reação pós-adsorção seguida de solubilização após a primeira reação. 

Eliminando, assim, contaminações já que não ocorre a necessidade de transferir o amplicon para o 

segundo tubo de reação como novos iniciadores e reagentes (66). 

 O PCR quantitativa em tempo real (RT-PCR) é uma variante do PCR e permite a detecção 

do número de amplicons gerado durante cada ciclo de amplificação no momento de sua formação, 

mediante acompanhar a fluorescência de corantes ou sondas específicas. Pode-se, também, via esta 

técnica utilizar sistemas automatizados, possível de detectar até menos que 10 cópias em um 

determinado transcrito (65) (66).  
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 Os dados são coletados na fase exponencial de crescimento da reação, onde as condições são 

as melhores, e não na fase final que pode afetar a quantidade de amplicons por inibição ou saturação 

(66). Os valores das fluorescências são registrados em cada ciclo e representam a quantidade de 

produto amplificado naquele ponto de reação de amplificação. O Cycle Thresold ( Ct) é o ponto que 

a reação atinge o limiar da fase exponencial e é o qual permite a quantificação exata e reprodutível. 

O Ct é proporcional ao número de cópias do alvo presente na amostra e quanto mais alta a 

quantidade inicial do alvo, mais cedo o produto acumulado é detectado no processo de PCR, e mais 

baixo é o valor do Ct (65). 

 Usando dados coletados de uma curva padrão, pode-se calcular a eficiência da amplificação 

da reação de PCR em tempo real que deve ser de 90 a 100%. Uma alta eficiência está associada à 

inclinação de aproximadamente 3,32 para cada diluição do alvo de 10 vezes (63). Contudo, sabe-se 

que fatores como tamanho do amplicon, estrutura secundária e qualidade dos iniciadores podem 

efetuar a eficiência da reação do PCR (65) (66).  

 A qPCR permite a utilização de múltiplas sondas de oligonucleotídeos, sendo nesse caso 

denominada de multiplex, utilizada para discriminação de múltiplos amplicons. Uma técnica de 

grande utilidade no diagnóstico da dengue, uma vez que permite a identificação dos quatro 

sorotipos em uma única reação (66).
, 

   

2.3.3 Diagnóstico de Dengue nos Laboratórios Centrais de Saúde Pública ( Lacens) do 

Brasil 

 

A rede de laboratórios de saúde pública tem como função básica realizar o diagnóstico 

laboratorial oportuno, seguro e rápido a fim de contribuir para o controle epidemiológico e sanitário 

de uma população.  

Em 2002, segundo orientações do Ministério da Saúde (MS), foi implantado o diagnóstico 

de dengue nos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (LACENs) baseados no Manual de Dengue 

(67). No qual, foi preconizado que todas as amostras coletadas de indivíduos que atendessem a 

definição de caso suspeito de dengue (febre, exantema, dor retro-orbitária, mialgia, prostração) 

deveriam ser testadas pela metodologia que permitisse a detecção do vírus (isolamento viral). Para 

os casos de indivíduos na fase aguda da doença, do 1° ao 5° dia do início dos sintomas, seriam 

realizadas metodologias sorológicas por Elisa (NS1, IgM e IgG) de acordo com os início dos 

sintomas (68). 
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Em 2009, o Ministério da Saúde implantou as Diretrizes Nacionais para a Prevenção e 

Controle de Epidemias de Dengue, um documento contendo o direcionamento para os estados e 

municípios na organização de suas atividades de prevenção e controle, em períodos de baixa 

transmissão ou em situações epidêmicas, contribuindo, dessa forma, para evitar a ocorrência de 

óbitos e reduzir o impacto das epidemias de dengue (68). 

Dessa forma, a triagem passou a utilizar a classificação de risco baseada na gravidade da 

doença tendo como porta de entrada a Atenção Primária, contudo, todos os serviços de saúde 

deveriam acolher os casos e classificar o risco, bem como atender e, se necessário, encaminhar para 

o serviço compatível com a complexidade e necessidade do paciente, responsabilizando-se por sua 

transferência. 

Depois do acolhimento dos indivíduos e, então, identificados como casos de dengue, o 

Ministério da Saúde, através da Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública (CGLAB), 

definiu um protocolo o qual implantou as Unidades Sentinelas, onde nestas unidades seriam 

coletadas amostras de sangue de indivíduos com suspeita clínica, na fase aguda da doença, e 

encaminhada aos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (LACENs) para o diagnóstico laboratorial 

seguindo o fluxograma preconizado pelo Ministério da Saúde (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Fluxograma direcionado para o processamento de amostras de material biológico de indivíduos 

suspeitos de dengue para realização dos exames diagnósticos, de acordo com o protocolo do Ministério da 

Saúde (2009). 

 

As amostras que tivessem resultados positivos para NS1 seriam, então, encaminhadas aos 

Laboratórios de Referência para pesquisa do sorotipo do vírus (isolamento viral e/ou semi-nested 
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RT-PCR). Já as amostras negativas, solicitariam uma nova coleta de amostra, após o 6° dia do 

início dos sintomas, para realizar teste sorológico para o anticorpo IgM. No entanto, é frequente o 

paciente não retornar ao serviço para nova coleta e assim impossibilitar a confirmação do 

diagnóstico, o que resulta em uma subnotificação de casos de dengue que compromete ações 

ligadas a vigilância epidemiológica (69). 

A vigilância epidemiológica da dengue deve ter agilidade suficiente para detectar 

precocemente as epidemias e casos de evolução grave, reduzindo a letalidade. Para tanto, precisa ter 

disponível informação consistente e oportuna, diagnóstico laboratorial otimizado, critério de caso 

bem definido e profissionais de saúde com um bom conhecimento clínico da doença. A validade do 

sistema depende diretamente da qualidade dos dados, influenciada pela proporção de formulários 

preenchidos adequadamente e pelo cuidado no seu processamento (70)(71). 
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3 OBJETIVOS 

 

 Conhecer os sorotipos circulantes no Estado de Sergipe no primeiro semestre de 2016; 

 Identificar as microrregiões em Sergipe com maior frequência de casos confirmados de 

dengue e os sorotipos relacionados; 

 Determinar o perfil epidemiológico das amostras testadas; 

 Relacionar a frequência de casos confirmados laboratorialmente nas amostras testadas com 

alguns parâmetros epidemiológicos;  
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

4.1 Delineamento do estudo 

Trata-se de um estudo de caráter transversal e exploratório. 

4.2 Local do estudo 

O estudo foi realizado no Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Sergipe 

(LACEN/SE). 

4.3 População alvo 

 

As amostras utilizadas neste estudo foram provenientes da soroteca do Laboratório Central 

de Saúde Pública de Sergipe – LACEN/SE, oriundas da demanda espontânea das unidades 

hospitalares e laboratórios do estado, coletadas no período de 1° de janeiro a 31 de junho de 2016 

de indivíduos com suspeita clínica dengue.  As informações referentes à data de coleta, início dos 

sintomas, sexo, idade, município e zona de residência foram obtidos no banco de dados do Sistema 

Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL). As amostras (437) correspondentes ao período 

citado estavam armazenadas em freezer a -70°C e foram selecionadas segundo os critérios abaixo, 

resultando em 382 amostras elegíveis para o presente estudo. 

 

4.3.1 Critérios de Inclusão 

 

- Soro de pacientes com suspeita clínica de dengue; 

- Amostras que foram submetidas ao teste de NS1 no período estudado;  

- Amostras coletadas entre o primeiro e o sétimo dia do início dos sintomas e armazenadas no 

freezer -70°C; 

 - Amostras cadastradas no sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL);  

 

4.3.2 Critérios de Exclusão 

 

 - Amostras que não estavam com os requisitos básicos cadastrados no GAL, como gênero, 

idade, município de residência e dias de início dos sintomas; 
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- Amostras que apresentavam não conformidade pelos critérios preconizados pelo manual de 

coleta e amostras do LACEN-SE  

- Amostras contendo quantidade inferior a 0,5mL de soro. 

 

 

4.2  Análise laboratorial 

 

Todos os exames laboratoriais foram realizados com kits comerciais, executados e 

interpretados conforme a orientação do fabricante e foram validados através do controle interno da 

qualidade. Sendo a detecção viral do DENV realizada no setor de Biologia Molecular. 

 

4.2.1 Extração do RNA viral das amostras 

 

Realizada de forma automatizada, utilizando o equipamento Abbott m2000sp conforme 

definido no POP do LACEN nº FSPH/LC.04LBM.009, a partir das orientações do fabricante, 

observando-se criteriosamente todas as etapas, até que o processo final da extração foi concluído 

após o tempo programado do equipamento. As amostras extraídas permaneceram na placa, selada 

com plástico adesivo, acondicionadas no freezer -70° até a execução da realização do RT-PCR Real 

Time. 

 

4.2.2 Extração do RNA viral dos controles 

 

Realizada de forma manual utilizando o kit SV Total RNA Isolation System (Promega) 

conforme detalhamento definido no POP do LACEN/SE. Os controles são obtidos por antígenos 

liofilizados a partir de cultura de células C6/36 de camundongos fornecidos pelo Instituto Evandro 

Chagas (IEC). 

 O preparo das soluções, DNase I ,  RNA Lysis Buffer (RLA),  RNA Wash Solution 

(RWA), DNase Stop Solution (DSA), foi realizado antes de iniciar o passo a passo da extração, em 

quantidade suficiente para 50 reações. 

 

4.2.3 Amplificação e Detecção - RT-PCR em Tempo Real (qPCR) 
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 Realizou-se uma transcrição reversa combinada à reação em cadeia da polimerase (RT-

PCR) em tempo real com etapa única para DENV como método de detecção em função da 

sensibilidade superior sobre o antígeno NS1 (72). 

 A qPCR, neste estudo, utilizou sondas específicas para a região alvo da sequência a ser 

amplificada do DENV. Estas sondas apresentam em cada um das suas extremidades um 

fluorocromo. Na extremidade 5’da sonda está presente o fluocromo denominado de R (reporter) 

que emite fluorescência apenas quando estiver separado do outro fluocromo presente na 

extremidade 3’, denominado de Q (quencher) que apresenta a função de capturar a energia 

impedindo que a extremidade R emita fluorescência , enquanto estiverem ligados. 

 Durante a reação a Taq polimerase, presente na mistura da solução, vai sintetizando uma 

nova fita até que se encontra com a sonda ligada ao seu alvo na amostra provocando a sua 

degradação. Desta forma ocorre a liberação do fluorocromo R o qual se torna capaz de emitir luz 

em comprimento de onda característico que é medido pelo equipamento ao final de ciclo. Quanto 

maior a quantidade de DNA presente menor o número de ciclos necessários para a detecção de 

emissão de fluorescência pelo equipamento o qual traça um gráfico representando a curva de 

amplificação da amostra testada (73). 

 Assim, todo o processo da qPCR ocorre no interior do poço da placa inserida no 

equipamento evitando que se manipule o produto amplificado diminuindo o risco de contaminação 

das amostras além de diminuir o trabalho laboral uma vez que todas as etapas da amplificação das 

cópias de DNA ocorre na plataforma mecanizada e não manualmente. 

As reações foram efetuadas com 5µl do RNA extraído misturado com 20 µl da solução 

TaqMan Universal PCR Master Mix (mistura otimizada de PCR da Apllied Biosystems contendo 

principalmente tampão, dNTPs, Taq polimerase e referencia passiva ROX) diluído em uma solução 

com concentração final de 300nM dos primers senso e anti-senso e 100nM da sonda e água livre de 

Rnase em quantidade suficiente para (q.s.p.) um volume total de 25 µl, de acordo com as 

orientações da bula do kit Go Taq
®
 Probe 1-Step RT-qPCR System (Promega). As condições da 

reação foram de 1 ciclo de 50°C por 2 minutos para realização da transcrição reversa, seguida de 1 

ciclo de 95°C por 2 minutos para desnaturação da transcriptase reversa e ativação da Taq 

polimerase e 45 ciclos térmicos de 95°C por 15 segundos e 60°C por 1 minuto. Em todas as reações 

de PCR foram usadas as sondas  e primers do DENV  a ser identificado e foram utilizados controles 

positivos e negativos para a detecção de possíveis contaminações, bem como foram utilizados 

controle mock, que adiciona-se água livre de RNAse no lugar da amostra, para investigação de 

possível contaminação no momento da extração. 
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 Na RT-PCR foram utilizados os seguintes oligonucleotídeos específicos para as 

amplificações na detecção dos sorotipos circulantes de dengue, conforme quadro 1 abaixo, de 

acordo com Lanciotti et.al. (64). 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1. Lista de sequência de oligonucleotídeos utilizados no estudo. 

 

 Na porção exponencial da curva de amplificação foi determinado o ciclo threshold 

(Ct) ou ciclo limiar (quando sinal de fluorescência emitida pela amostra é estatiticamente 

significativo maior que a fluorescência basal). Este valor indica a positividade da amostra e é uma 

medida relativa da concentração do alvo. As amostras com Ct < 39 foram consideradas como sendo 

dengue positivo (64). A amplificação dos fragmentos e as leituras da fluorescência foram 

conduzidas pelo aparelho de qPCR, Termociclador “Real Time  PCR System 7500” (Applied 

Biosystems), software 7500 - versão 2.3 e o processamento foi realizado conforme orientações do 

fabricante do equipamento.  

 

4.3 Questões éticas 

  Não ocorreu coleta de amostras de sangue especificamente destinada a este estudo. As 

amostras foram utilizadas da demanda espontânea do LACEN-SE para fins diagnósticos. Portanto, 

Oligonucleotídeo 

iniciador* 

(Sentido do 

primer) 

Sequência 

 

D1 F CAAAAGGAAGTCGYGCAATA 

D1 R CTGAGTGAATTCTCTCTGCTRAAC 

D2 F CAGGCTATGGCACYGTCACGAT 

D2 R CCATYTGCAGCARCACCATCTC 

D3 F GGACTRGACACACGCACCCA 

D3 R CATGTCTCTACCTTCTCGACTTGYCT 

D4 F TTGTCCTAATGATGCTRGTCG 

D4 R TCCACCYGAGACTCCTTCCA 

Sonda D1 

 

FAM-CATGTGGYTGGGAGCRCGC 

Sonda D2 

 

VIC-CTCYCCRAGAACGGGCCTCGACTTCAA 

Sonda D3 Texas Red- ACCTGGATGTCGGCTGAAGGAGCTTG 

Sonda D4 

 

CY5TY-CCTACYCCTACGCATCGCATTCCG 
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não se fez o uso do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). A direção do LACEN-SE 

tomou conhecimento do projeto e autorizou o uso das amostras e respectivos dados. 

 Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos da 

Universidade Federal de Sergipe – CEP/UFS sob número do parecer 1.588.357 ( Anexo 1).  

 

4.4  Análise estatística 

 

Os resultados foram tabulados num banco de dados do Excel e as variáveis qualitativas 

foram apresentadas através de frequências e percentuais. Para a análise das correlações utilizou-se o 

teste de Pearson (com valores entre 0 e 1, entendendo-se que quanto mais próxima de 1, mais 

perfeita é a correlação, onde são classificadas como fraca (< 0,30), regular (0,30-0,60), forte (0,61-

0,90) e muito forte (>0,90). Considerou-se que as correlações possuíam significância estatística 

quando p ≤ 0,05. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 No período entre 1° de janeiro a 31 de junho de 2016 foram coletadas 437 amostras de soros 

de pacientes com suspeita clínica de dengue, encaminhadas ao serviço de diagnóstico do 

Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe – LACEN/SE e depositadas na soroteca da mesma 

instituição. Após a seleção amostral, 55 amostras foram excluídas, resultando 382 que foram 

utilizadas neste estudo.   

Os dados relativos à caracterização geral amostral encontram-se na Tabela1. 

 

Tabela 1 - Características epidemiológicas dos participantes do estudo. 

Gênero 

(masculino/ feminino) 

136 (35,6%) / 246 (64,4%) 

Idade
* 

33,3 ( ± 20,4) 

Início dos sintomas (dias)  

1 a 3 203 (53,1%) 

4 a 6 172 (45,1%) 

> 6 7 (1,8%) 

Município  

(Grande Aracaju | Outros Municípios) 172 (45,1%) | 210 (54,9%) 

Zona de residência  

( Urbana  |  Rural) 305 ( 79,8%) | 77 ( 20,1%) 

* Idade expressa como média ± desvio padrão  

  

 Das amostras analisadas houve um predomínio do gênero feminino com 64,4% (246/382) 

dos indivíduos e a faixa etária mais frequente foi de 30 a 39 anos com idade média de 33,3 ± 20,4 

anos com idade mínima inferior de um (1) ano e máxima de noventa (90) anos. 

 A maioria dos indivíduos provenientes do interior do estado de Sergipe representando 

53,9% (210/382) e 45,1% (172/382) da Grande Aracaju (Aracaju (31,7%), Barra dos Coqueiros 

(2,3%), Itaporanga D’Ajuda (4,2%), São Cristóvão (2,9%), Nossa Senhora do Socorro (2,6%) e 
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Laranjeiras (1,4%)). Dentre os munícipios estudados destacam-se São Miguel do Aleixo 10,5% 

(40/382), Simão Dias 14,7% (56/382) e Estância 7,6% (29/382). Em relação à moradia, 79,8% 

(305/382) residem na zona urbana e 20,1% (77/382) na zona rural. Houve um predomínio de coletas 

realizadas nos primeiros três dias após o início dos sintomas de 53,1% (203/382) quando 

comparados aos demais  

 A notificação de quase metade dos municípios no estudo (44%), quando comparado ao 

mesmo período do ano anterior, corrobora com a perspectiva de uma tendência crescente nos casos 

suspeitos divulgada pela Secretaria do estado de Sergipe (74). 

 Os meses de maiores registros foram entre janeiro e março com 73,7% que podem ser 

justificados em função de características peculiares do estado sergipano como clima tropical, 

temperaturas médias de 26°C e período chuvoso no primeiro semestre do ano, ou seja, cenário 

propício ao desenvolvimento do mosquito. Contribuindo, assim, para a posição de destaque de 

Sergipe como terceiro lugar em alerta da região Nordeste no Levantamento de Infestação Rápida 

por Aedes aegypti (LIRAa) (58).  

 Ainda sobre o perfil da população estudada, não foi possível analisar dados relativos às 

manifestações clínicas, principais sintomas, ou até mesmo os mais frequentes, a fim de se buscar 

correlações entre o diagnóstico e os casos suspeitos estudados. Esse fato está diretamente 

relacionado a uma fragilidade do serviço quando do cadastro dos dados clínicos e pessoais dos 

indivíduos no Sistema Gerenciador de Ambiente (GAL), que funciona como base de dados da rede 

epidemiológica.  

É a atenção primária, constituída pelas unidades básicas de saúde, a responsável pelo 

atendimento clínico, classificação dos casos como suspeitos de dengue e, consequentemente, 

cadastramento.  Contudo, apesar da orientação para que seja realizada a notificação completa no 

sistema, pode-se verificar que do total das fichas dos indivíduos participantes deste estudo, 

aproximadamente, 90,8% continha informações incompletas quanto aos sinais e sintomas, interação 

medicamentosa, presença ou ausência de gestação dentre outros. Esse cenário já foi apontado por 

Vital et.al. (2009) (75) quando realizaram uma pesquisa com profissionais de saúde de alguns 

laboratórios de referência e concluíram que os profissionais envolvidos nas atividades de 

notificações e diagnósticos sentem a necessidade de um envolvimento maior com o contexto sobre a  

importância de saúde pública, facilitando, assim, a interação com as atividades internas.  



 
                                                                                                                                                                                 
 

39 
 

 Em relação aos casos suspeitos de dengue, 22,5 % foram considerados positivos pela 

metodologia de RT-PCR em tempo real, com detecção de três sorotipos, distribuídos conforme 

tabela 2. 

 

Tabela 2 - Percentual de positividade das amostras e distribuição (%) dos sorotipos circulantes. 

 

Resultados ( RT-PCR em tempo real) n (%) 

( Indetectável  | Detectável) 296 (77,5%) | 86 ( 22,5%) 

DENV1 8 ( 9,3%) 

DENV3 7 ( 8,2%) 

DENV4 71 (82,5%) 

Sorotipos: DENV1, DENV3 e DENV4.  

 

 Esses resultados divergem totalmente dos dados oficiais da Vigilância Epidemiológica, nos 

quais, para as mesmas amostras, nenhum caso suspeito foi confirmado laboratorialmente, tendo em 

vista que todas as amostras foram negativas para os testes de triagem diagnóstica baseada na 

pesquisa de NS1( Kit Dengue NS1 AG- Elisa Platelia). Situação semelhante já havia sido destacada 

por La Corte et al. (76) ao sugerir uma subnotificação do sorotipo 4 no seu estudo com amostras 

negativas dos anos de 2011 e 2012. Do ponto de vista técnico, isso pode estar relacionado a 

sensibilidade e especificidade do teste de triagem, como relatado por  Porto et. al. (44) ao 

estabelecer a baixa de sensibilidade do kit Platelia NS1 para o sorotipo 3 e  de Colombo et.al. que 

relataram (77) uma menor sensibilidade do teste Platelia NS1 ELISA em casos de infecção 

secundária por DENV4.   

De um modo geral, a positividade das amostras neste estudo, reflete a alta sensibilidade do 

teste molecular em detrimento do teste de triagem. Tal fato tem sido relatado por alguns autores em 

estudos que se comparam técnicas de RT- PCR, sobretudo RT-qPCR em tempo real com testes de 

diagnóstico para dengue, quer sejam baseados na pesquisa de NS1 ou de imunoglobulinas (78) (79).  

Ademais, Santiago et.al. (72) e Suleman et.al. (39) atestaram a excelente capacidade da 

metodologia do RT-qPCR em tempo real na detecção dos quatro sorotipos relacionados à dengue. 

 As curvas de amplificações no teste de RT-PCR em tempo real apresentaram conformidade 

logarítmica do ΔRn em relação aos ciclos de amplificações, conforme gráficos 1 e 2. Foi observado 
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nas curvas que amplificação das amostras iniciou  próximo dos Ct de 24 até 35, corroborando com 

Lanciotti et. al. (64) onde reflete que Cts fora dessa faixa não são considerados cargas virais, 

podendo ser confundidos com ruídos na reação. 

 

Gráfico 1 - Curva de amplificação da reação de RT-PCR em tempo real das amostras rastreadas para 

identificação de material genético do vírus DENV1 e 4. O eixo vertical identifica a quantidade de ciclos 

necessários para o equipamento detectar a presença do alvo (DENV), através da fluorescência emitida pela 

sonda. Os Ct (cycle) indicam uma medida relativa de concentração do alvo testado, sendo que quanto menor 

a quantidade de ciclos necessários para a detecção do alvo, maior a quantidade de RNA presente na amostra 

testada. Representadas as linhas do controle positivo (lilás superior), controle negativo (lilás inferior), 

amostras positivas DENV1 (vermelho) e amostras positivas DENV4 (verde). 
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Gráfico 2 - Curva de amplificação da reação de RT-PCR em tempo real (semelhante ao gráfico 1) das 

amostras rastreadas para identificação de material genético do vírus DENV3, representadas as linhas do 

controle positivo (laranja superior), controle negativo (laranja inferior), amostras positivas DENV3 

(vermelho). 

 

 As análises das amostras positivas demonstraram que houve uma concentração das amostras 

nos três primeiros meses, janeiro, fevereiro e março, representando 84,9% quando comparado ao 

total das amostras positivas do semestre (gráfico 3). 
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Gráfico 3 - Distribuição dos sorotipos nos meses. DENV1: Sorotipo 1 do vírus da dengue; DENV3: Sorotipo 

3 do vírus da Dengue; DENV4: Sorotipo 4 do vírus da Dengue. 

 

 O percentual elevado de 32,6%, 26,7% e 25,6%, nos meses de janeiro, fevereiro e março, 

respectivamente, considerados, ainda, com grande incidência de chuvas e altas temperaturas 

corroboram com Alves et.al. (14) ao relatarem um aumento exponencial no número de notificações 

nesse mesmo período. 

 A grande Aracaju apresentou 54,7% da totalidade dos positivos permitindo inferir sobre a 

relação com a vinculação turística, ao processo de urbanização e crescimento populacional 

desenfreado. Tal assertiva é sustentada quando se analisa os percentuais de casos positivos para 

dengue de residentes das zonas urbana (84,9%) e rural (15,9%). Pinho et. al. (80) também relaciona 

estas variáveis ao associar epidemias ocorridas em Salvador com a urbanização sem prévio 

planejamento e/ou controle. Ademais, as principais capitais são contempladas com as unidades 

básicas de saúde facilitando o acesso ao atendimento médico e consequentemente com maiores 

registros de casos da doença. 

 Foi possível perceber que o gênero feminino além de apresentar maioria na amostragem 

com 64,4% também se obteve em maior evidência nos resultados positivos com 62,8% em relação 

ao masculino com 37.2%. Alguns estudos já demonstraram maior incidência de dengue em 

mulheres que em homens, como Alves et.al.(14) e Nascimento et.al.(81). A maior incidência em 

mulheres pode ser explicada devido ao fato das mulheres procurarem mais os serviços de saúde do 

que os homens conforme Carneiro et.al. (82). 
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 Em função do número de dias do aparecimento dos sintomas no momento da coleta foi 

verificado que o período variou de 1 a 6 dias sendo que as amostras positivas tiveram maior 

predominância entre o segundo e o quarto dia de sintomas conforme gráfico 4. 

 

 

Gráfico 4- Distribuição das amostras positivas em relação aos dias do início dos sintomas. DENV: vírus da 

Dengue. 

 

 Ao se comparar os Cts, que é uma variável de medição indireta da quantidade viral, e os 

dias de aparecimento dos sintomas, através da correlação de Pearson observou-se, uma correlação 

que apesar de fraca (R
2
=0,0812) foi positiva  (gráfico 6), ou seja, quanto mais dias do surgimento 

dos sintomas maior o número dos Cts e consequentemente menores cargas virais.  Podendo-se 

inferir na degradação viral a medida que se aumento os dias de surgimento dos sintomas, 

corroborando com os resultados encontrados por Costa e Façanha  (83), no qual revela 75% das 

amostras positivas se encontravam neste mesmo período. 
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Gráfico 5 - Correlação entre os Cts e os dias do início dos sintomas.  

 

 A distribuição geográfica dos sorotipos se manteve ao longo das microrregiões centro-sul 

de Sergipe (Riachão do Dantas, Tobias Barreto, Lagarto, Simão Dias) com 17,4% (15) dos casos 

confirmados e distribuídos entre DENV1, DENV3 e DENV4; agreste sergipano ( São Miguel do 

Aleixo e Pinhão) com 11,6% das positivas apresentando somente os sorotipos DENV1 e DENV4; 

região Sul ( Estância e Salgado) com 11,6% dos casos confirmados e os sorotipos DENV3 e 

DENV4;  a grande Aracaju ( Barra dos Coqueiros, Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São 

Cristóvão, Laranjeiras e Itaporanga D’Ajuda) com 54,7% das amostras positivas e os sorotipos 

circulantes DENV1, DENV3 e DENV 4 e nos demais munícipios com casos confirmados, o 

sorotipo circulante foi DENV4, conforme figura 7.  O sorotipo DENV4 foi o mais frequente em 

todos os municípios em relação aos demais sorotipos. A grande maioria desses municípios 

pertencem ao Polígono da Seca, que correspondem a 46,5% (33), podendo ter uma ligação ao fato 

dessas localidades apresentarem elevadas temperaturas e chuvas de verão, bastante oportuno a 

eclosão das larvas do mosquito. 
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Figura 4 – Mapa da distribuição de casos positivos de dengue do primeiro semestre de 2016 no estado de 

Sergipe. 

  

 Assim como observado por Cardoso et. al. (84), no presente estudo, a faixa etária mais 

acometida pela doença foi a de 30 a 39 anos (19,8%). A ocorrência de 22% de resultados positivos 

nas crianças com idade abaixo de 15 anos, está de acordo com Rocha e Tauil (85) ao verificarem a 

prevalência semelhante nessa mesma faixa etária e também alerta aos órgãos reguladores da doença 

sobre a susceptibilidade desse grupo como proposto por Villabona-Arenas et.al. (86) de uma 

imunidade deficitária aos indivíduos com idade inferior aos 16 anos. 

 A circulação de DENV 1 e 4 como os principais sorotipos no estado já era conhecida, de 

acordo com os registros na base de dados oficiais e publicados pela secretaria do estado e que nos 

últimos dois anos. Logo, no tocante do sorotipo específico, foi encontrado um predomínio de 82,5% 

(71) para DENV4, 9,3% para DENV1(8) e 8,2% para DENV3(7).  

 Para o DENV1, obteve-se 87,5% (7) de indivíduos do gênero feminino e 12,5% (1) para o 

masculino, já o DENV4 apresentou uma relativa homogeneidade entre homens e mulheres com 

60,7% e 39,43%, respectivamente. 
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 O achado do DENV3 (8,2%) foi o marco principal do estudo, já que nos últimos 10 anos 

não havia registros desse sorotipo circulando de acordo com os boletins periódicos emitidos pela 

secretaria de estado da saúde (57). A presença de 57,2% (4) de indivíduos do gênero feminino e 

42,8% (3) para o masculino no predomínio de 71,4% na faixa etária entre 8 e 39 anos e uma menor 

incidência com 28,6% entre 40 e 60 anos.  

. O presente estudo não pôde correlacionar os dados epidemiológicos que substancie a 

inserção de um novo sorotipo, contudo, serve de sinalizador para o provável fluxo desse novo 

sorotipo. Uma vez que há relatos de formas mais graves da doença após a inserção do sorotipo 3 

numa dada população, como verificado por Nogueira ao estudar a epidemia que acometeu o Rio de 

Janeiro no ano de 2002 que pode observar um aumento acentuado de manifestações mais graves de 

sintomas da doença nesse período e também identificar nas 237 amostras testas 99,1% sendo 

DENV3. 

Diante dos resultados apresentados, é importante que o fluxograma de ações nos LACENs 

seja revista quanto à conduta em casos de resultados negativos a fim de se evitar a subnotificação.  

Os métodos de rastreamento para monitorar a circulação dos sorotipos no estado devem ser 

incluídos no programa de controle de qualidade interna voltada para casos que possam apresentar 

resultados falsos negativos.  

A inserção de um novo sorotipo em uma população susceptível pode implicar em risco de 

uma possível epidemia, na qual pode ser conduzida com complicações sintomática, já que não é se 

conhece o agente causador da doença. Concomitantemente, resulta em elevados gastos para as 

autoridades governamentais com custos provenientes das hospitalizações e tratamentos; campanhas 

e programas de combate ao vetor, educação e mobilização social, dentre outros. 
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6 CONCLUSÕES 

 

DENV1, DENV3 e DENV4 foram os sorotipos circulantes no primeiro semestre de 2016, no 

estado de Sergipe, sendo o primeiro relato do sorotipo DENV3, em dez anos, no estado. Ademais, o 

sorotipo DENV4 foi o mais frequentemente encontrado na população estudada. 

A distribuição dos casos confirmados de dengue dentre as microrregiões do estado de Sergipe, 

revelou a grande Aracaju com maior predomínio de positividade das amostras, seguida da centro-

sul, agreste sergipano e sul, tendo sido observado os sorotipos 1 e 4 em todas as microrregiões e o 

sorotipo 3 não sendo encontrado no agreste sergipano. 

.O perfil amostral apresentou idade média de trinta e três anos, manteve-se com maior 

incidência entre as mulheres e abrangeu mais a população da zona urbana. 

A frequência de amostras positivas foi significativa entre o segundo e quarto dia do 

aparecimento dos sintomas. Assim, foi possível perceber valores de Cts menores para esses dias 

refletindo, indiretamente, cargas mais elevadas e, um decaimento do valor do Ct a medida que se 

aumentou o número de dias após início dos sintomas.  

O percentual de amostras positivas encontrada revela uma falha no fluxo de diagnóstico e indica 

uma subnotificação de casos positivos e sorotipos circulantes. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A dengue é uma doença viral transmitida através da picada de um mosquito que apresenta 

uma grande capacidade de adaptação e dispersão. O desenvolvimento desenfreado das cidades 

paralelo à fragilidade das condições de saneamento básico contribuem para formação de ambientes 

favoráveis a fixação do vetor que apresenta predileção a tais ambientes. 

 O grande papel das medidas de combate à doença deve ir muito mais além do controle 

vetorial e das variáveis preponderantes relativas a fixação do mosquito. Devem-se agir não somente 

com medidas corretivas para acabar com o Aedes, mas, com ações preventivas no sentido de se 

descobrir a existência ou não do vírus em uma dada população. 

 É sabido que a inserção de um determinado sorotipo numa região traz consigo modificações 

no perfil das manifestações da doença e, consequentemente tende a provar uma epidemia numa 

população alvo susceptível a adquirir a doença. Por isso, a tomada de atitudes visando à prevenção 

de uma provável epidemia deve ser o marco primordial da vigilância da dengue. 

 Logo, a manutenção de uma rede de serviços de saúde capacitada é a medida necessária para 

evitar a elevada ocorrência de óbitos. O diagnóstico clínico e laboratorial devem andar em 

consonância no proposito de investigar o caso suspeito de maneira confiável e concisa.  

 A investigação laboratorial deve ser capaz de minimizar fragilidades técnicas e coibir 

qualquer e possíveis resultados falsos, visto do seu papel de revelador da doença, tornando-se 

responsável pela descoberta de qual sorotipo se tem circulando e, com isso permitir medidas de 

vigilância epidemiológica. Deve ser garantido ao individuo o direito à saúde, a proteção a saúde, no 

que ele possa ter a certeza do seu diagnóstico correto. 

 A descoberta de resultados positivos dentre os quais já conhecidos como negativos nesse 

estudo, serve de alerta aos laboratórios na possibilidade de liberação de resultados falso negativos. 

E com isso propor uma reavaliação nas metodologias utilizadas no diagnóstico de triagem para que 

se possa garantir a veracidade de informações. 

 O sorotipo 3 quando passou a circular no Brasil, em 2002, trouxe consigo uma elevação nos 

casos graves da doença seguido de registros de óbitos. Logo, a descoberta desse novo sorotipo no 

estado de Sergipe pode então vir se relacionar com a uma provável gravidade nos sintomas e 

contribuir e, por isso, a necessidade em se traçar medidas para se prevenir de uma possível 

epidemia. 
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 Existem relatos de sub-registros entre o sistema de notificação dos casos e o sistema de 

internações, onde o segundo apresenta valores bem superiores em relação ao primeiro. Assim 

sendo, muito dos casos atendidos no ambulatório não são conduzidos ao atendimento laboratorial, 

podendo-se inferir a possível existência de muito mais casos de positivos circulando no estado de 

Sergipe. 

 Diante do exposto, o presente estudo contribui com informações relevantes que podem 

orientar os órgãos públicos responsáveis vinculados a rede de diagnóstico da dengue para que possa 

se rever a conduta quanto ao número de amostras negativas e com isso implantar medidas capazes 

de minimizar a subnotificação. 
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