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RESUMO 

O dengue é a mais importante arbovirose transmitida por mosquito no mundo, com 
casos graves mais frequentemente observados em adultos. A partir de 2007, houve uma 
modificação na forma de apresentação do dengue no Brasil e no primeiro semestre de 2008 
o estado do Rio de Janeiro experimentou uma epidemia de grandes proporções em crianças, 
com elevado número de casos de dengue hemorrágico (DH) e óbitos. Objetivos: Identificar 
os fatores preditivos clínico-laboratoriais associados ao diagnóstico de dengue e de DH em 
crianças internadas e investigar o envolvimento de um painel diferencial de citocinas na 
imunopatologia do dengue grave em pacientes até 16 anos de idade. Métodos: Estudo 
clínico-epidemiológico realizado a partir da revisão de prontuários de pacientes internados 
no Hospital Municipal Jesus, RJ, entre janeiro a junho de 2008. A classificação dos casos 
em dengue clássico (DC) e dengue hemorrágico (DH) obedeceu aos critérios estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde do Brasil. O estudo das citocinas e quimiocinas foi realizado em 
amostras de sangue de pacientes internados no período de março a maio de 2008. A 
dosagem de TNF, IL10, IL13 e IFNγ foi realizada por ensaio imunofluorescente biométrico 
de microesferas multiplex. A CXCL10/IP10 foi detectada em kits Milliplex e o MIF por 
ELISA. Resultados: Dos 419 pacientes estudados, 296 (70,6%) com DH e 123 (29,4%) 
com DC. Seis casos evoluíram para o óbito, todos com DH. A IgM específica foi reagente 
em 329 (78,5%) doentes com classificação clínico-laboratorial. Em 90 (21,5%) doentes o 
diagnóstico foi clínico-epidemiológico. Na análise univariada, os seguintes fatores foram 
significativamente mais frequentes no DH: idade ≥ 5 anos [RC=3,2(95% IC=1,73 – 5,95)], 
dor abdominal [RC=27,00 (95% IC=13,54-54,90)], hepatomegalia [RC=29,4 (95% 
IC=13,74-65,23)], vômitos [RC=1,97 (95% IC=1,24-3,15)], adinamia [RC=2,31 (95% 
IC=1,40-3,80)], presença de petéquias [RC=1,70 (95% IC=1,1-2,76)], gengivorragia 
espontânea [RC=2,33 (95% IC=1,06-5,12)]], hiponatremia [RC=3,35 (95% IC=2,0-5,62)], 
e sonolência [RC=8,48 (95% IC=1,95-51,87)]. Após ajuste do modelo, se mantiveram 
independentemente associados com o DH: idade ≥ 5 anos, dor abdominal e hepatomegalia. 
Os níveis circulantes de IFNγ e de IL10 estavam significativamente elevados, 
respectivamente, do 5º ao 8º e do 4º ao 12º dias de doenças. A presença de IL10 foi 
fortemente associada com níveis de IFNγ (p <0,0001) e com os de CXCL10/IP10 (p 
<0,0001). A associação de CXCL10/IP10 foi precocemente detectada (4-6 dias) e ambos os 
fatores persistiram aumentados no período de sete a nove dias depois do início da doença. 
Níveis de IL10 e CXCL10/IP10 foram consistentemente mais elevados em pacientes com 
DH quando comparados àqueles com DC. O aumento de aspartato aminotransferase foi 
fortemente associado à presença de CXCL10/IP10 (p < 0,0001). Conclusões: Idade ≥5 
anos, presença de dor abdominal e hepatomegalia dolorosa foram fatores preditores de DH. 
Além da hemoconcentração, a presença de hipoalbuminemia foi importante indicador de 
DH. A hiponatremia teve presença significativa em pacientes com DH e acompanhou as 
alterações indicativas dessa complicação. Níveis elevados de IFNγ, TNF, IL 10, MIF e 
CXCL10/IP10 foram detectados na fase aguda do dengue. Pacientes com dor abdominal e 
hepatomegalia, efusão pleural e ascite apresentaram maiores níveis de IL 10 e 
CXCL10/IP10, estando esta última associada também à produção de AST.  
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ABSTRACT 
 

Dengue is the most important mosquito-borne hemorrhagic fever in the world, with severe 
cases most frequently observed in adult patients. There was a change in dengue presentation 
model in Brazil since 2007 with a significant rise in the proportion of dengue hemorrhagic 
fever (DHF) in children. In the first semester of 2008, the state of Rio de Janeiro experienced 
a major epidemic in this age group, with a large number of cases of DHF and deaths. 
Objectives: identify clinical and laboratory predictors associated with the diagnosis of dengue 
and DHF in hospitalized cases and investigate the involvement of a differential panel of 
cytokines in the immunopathology of severe dengue in patients under 16 years old. Methods: 
the clinical and epidemiological study was conducted from the review of medical records of 
hospitalized patients under 16 years old with dengue fever at the Hospital Municipal Jesus, 
RJ, from January to June 2008. Classification of cases of classic dengue (CD) and DHF 
followed the criteria established by the Ministry of Health of Brazil. The cytokines and 
chemokines study was conducted in blood samples collected from hospitalized patients from 
March to May 2008. The dosage of TNF, IL-10, IL-13 and IFNγ was performed by biometric 
multiplex microsphere immunofluorescent assay. The CXCL10/IP10 was detected in 
Milliplex kits and MIF by ELISA. Results: 419 patients were studied, 296 (70,6%) classified 
as DHF and 123 (29,4%) as FD, and 6 cases had a fatal outcome. Specific IgM was positive 
in 329 (78.5%) patients, classified as clinical and laboratory diagnosis. The remaining 90 
(21.5%) patients had clinical and epidemiological diagnosis. The following factors were 
significantly more frequent in DHF in univariate analysis: age ≥ 5 years [OR=3.2(95% 
CI = 1.73-5.95)], abdominal pain [OR=27.00(95% CI=13.54-54.90)], hepatomegaly 
[OR=29.4(95% CI=13.74 to 65.23)], vomiting [OR=1.97(95 % CI=1.24-3,15)], asthenia 
[OR=2.31 (95% CI=1.40-3.80)], petechiae [OR=1.70 (95 % CI=1.1-2.76)], spontaneous 
gingival bleeding [OR=2.33 (95 % CI=1.06-5.12)], subcutaneous edema [OR=10.1 (95% 
CI=3.44-33.29)], somnolence [RC=8.48(95% CI=1.95-51.87)]. Only age ≥5 years, abdominal 
pain and hepatomegaly were independently associated with DHF. Circulating levels of IFNγ 
and IL-10 were significantly higher, respectively, from the 5th to the 8th and 4th to 12th day 
of illness when compared to controls. The presence of IL-10 was significantly associated with 
levels of IFNγ (p<0.0001) and CXCL10/IP10 (p<0.0001). The association of CXCL10/IP10 
was detected early (4-6 days) and both factors persisted elevated from 7 to 9 days after onset 
of illness. IL-10 and CXCL10/IP10 levels were consistently higher in DHF patients when 
compared to CD. Increased AST was strongly associated with the presence of CXCL10/IP10 
(p<0.0001). indicating a possible influence of this chemokine in transaminase elevation and 
painful hepatomegaly. Conclusions: age ≥5 years old, abdominal pain and painful 
hepatomegaly were predictive factors of DHF. In addition to hemoconcentration, the presence 
of hypoalbuminemia was an important indicator of DHF.  Hyponatremia was a frequent 
finding and followed the changes of this complication. The acute phase of dengue exhibit 
elevated levels of IFNγ, TNF, IL 10, MIF and CXCL10 / IP10. Patients with abdominal pain, 
hepatomegaly, pleural effusion and ascites presented higher levels of IL 10 and CXCL10 / 
IP10, the latter also being associated with AST levels. 
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1 INTRODUÇÃO 

Dados epidemiológicos recentes permitem estimar que 3,61 bilhões de pessoas, cerca 

de 55,0% da população mundial, vivem em áreas de risco de adquirir dengue em 124 países. 

São 36 milhões de casos de febre do dengue, 2,1 milhões (6,0%) de casos graves e 21 mil  

(1,0%) mortes, que ocorrem anualmente (Nguyen et al., 2010). A doença é endêmica em todas 

as regiões das Américas, do Sudeste da Ásia, do Pacífico Ocidental, da Índia, do Paquistão, da 

Austrália, da África e de parte do Oriente Médio. As três primeiras regiões são as mais 

intensamente acometidas (Guzmán et al., 2002). O dengue constitui-se, atualmente, no maior 

problema de saúde pública em regiões tropicais e subtropicais do mundo, sendo, 

provavelmente, a mais importante doença viral transmitida por picada de artrópodes com 

elevada morbimortalidade para humanos (Gubler, 2002). O vírus dengue é transmitido nos 

trópicos entre 35º norte e 35º sul de latitude (Figura 1), coincidindo com a distribuição do 

Aedes aegypti (WHO, 1997). 

 

Figura 1 – Faixa de transmissão do dengue no mundo 
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Não há um consenso quanto à origem da palavra dengue. A maioria dos autores se 

divide entre a espanhola e a africana. Quando se considera a palavra como de origem 

espanhola tem-se, pelo menos, três acepções principais. A primeira, delicadeza feminina, 

afetação, melindre, manha e faceirice; a segunda, peça de vestuário feminino, um modelo de 

capa curta de tecido (esclavínia), usada sobre os ombros e, por último, enfermidade febril, 

epidêmica e contagiosa que se manifesta por dores nos membros acompanhadas de um 

exantema semelhante ao da escarlatina (Jofre, 2004). 

O vínculo semântico entre o nome da doença e a primeira acepção de dengue, como 

descrita acima, parece evidente quando se observa a postura e comportamento dos pacientes 

quando acometidos pela doença. Devido a rigidez dos membros causada pelas dores 

musculares em doentes com dengue, ou a apresentação com sintomas pouco específicos 

quando a doença tinha apresentação leve, esses doentes foram tachados, por alguns, como 

portadores de mera afetação ou manha, sendo creditado como sem doença. Isso, em torno do 

ano de 1800 (Jofre, 2004). Nesses dois últimos séculos, o dengue vem recebendo inúmeros 

nomes de cunho popular, conforme a região ou país onde tem ocorrido. Deste modo, é 

conhecido como “febre da China”, na Ásia; “bouhou”, na Oceania; “febre quebra ossos”, nos 

Estados Unidos; “colorado”, em colônias inglesas; “dengue” nas Antilhas; “polca”, no Rio de 

Janeiro; “patuleia”, na Bahia; além de “febre dandy”, “febre das juntas”, “denguero”, “febre 

bouquet”, “febre girafa” e “febre de cinco a sete dias” (Sabin, 1959; Jofre, 2004). 

Para os que acreditam na origem africana, parece que o dengue ocorria em Zanzibar, 

ilha do oceano Índico, que hoje integra a região da Tanzânia. A doença era conhecida como 

“Ka Dinga Pepo” ou “Denga” que quer dizer “câimbras de início súbito”, isso em 1823 

(Gubler, 1987; Kuno, 1997; Jofre, 2004).  
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A partir de então, a nomenclatura médica foi acrescida de novos nomes para a 

doença, tais como “febre epidêmica”, “febre reumatismal”, “febre epidêmica eruptiva”, 

“febre articular exantemática”, “febre reumática eruptiva”, “escarlatina reumatismal” e 

“artrodinia”. As palavras e os nomes têm o seu destino traçado por circunstâncias históricas 

fortuitas. Sendo assim, dentre tantos nomes, dengue sobrepôs-se aos demais e tem aceitação 

universal. A denominação de dengue para a doença acha-se definitivamente consagrada, 

uma vez que foi incorporada à Nomenclatura Internacional das Doenças do Conselho das 

Organizações Internacionais de Ciências Médicas (CIOMS) e da Organização Mundial de 

Saúde (Jofre, 2004). 

Em relação ao gênero gramatical do termo dengue, sabemos que as palavras 

terminadas com a letra e, em português, podem ser masculinas ou femininas. Dengue pode ser 

substantivo ou adjetivo. Na função adjetiva, os dois gêneros são admitidos. Na substantiva, 

não há unanimidade de opinião entre os lexicógrafos (Celso Cunha & Cintra, 2001). O Novo 

Aurélio em sua segunda edição prescreve o gênero feminino para dengue, na acepção de 

doença, mas ao final do verbete, incoerentemente, registra “dengue hemorrágico”, ao invés de 

“hemorrágica”, como aquela que é acompanhada de fenômenos hemorrágicos (Aurélio, 

1986). O Ministério da Saúde, que por sua vez já usara o termo no gênero masculino (Sucam, 

1987), tem dado preferência, ultimamente, ao feminino, acompanhando os meios de 

comunicação de massa, o que certamente poderá contribuir para incrementar o uso do gênero 

feminino na literatura médica (Brasil, 2013). Contudo, a tradição médica brasileira é de 

conferir à palavra dengue, na acepção de doença, o gênero masculino e durante a redação 

deste trabalho será o gênero adotado. 

Os primeiros relatos sobre a existência de uma doença febril aguda, em tudo 

semelhante ao dengue como descrito atualmente, vêm da China e datam do período entre os 

anos 265 dC e 420 dC, durante a Dinastia Chin formalmente editada em 610 dC, na Dinastia 
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Tang. Novamente casos da doença ocorreram em 992 dC, na Dinastia Sung. Os chineses a 

chamavam de “veneno da água” e acreditavam que o quadro, de algum modo, estava 

correlacionado a insetos voadores e água (Nobuchi, 1979). 

As doenças febris de início agudo, com duração limitada e em surtos não são 

exclusivas do dengue. Outras doenças virais têm comportamento clínico-epidemiológico 

semelhantes. Deste modo, atribuir essa descrição ao dengue constitui-se em motivo de 

divergência entre vários pesquisadores. Estes relutam em aceitar o fato de que essas 

epidemias sejam realmente atribuídas ao vírus dengue e não a outros vírus que produzam 

quadros clinicamente semelhantes ao dengue, como definido atualmente (Carey, 1971). 

Apesar dessas diferenças de opiniões, admite-se que já no século XVII o dengue 

apresentava uma larga distribuição geográfica, quando relatos de surtos de doenças febris 

agudas ocorridos nas Índias Ocidentais Francesas, em 1635 e no Panamá, em 1699, tenham 

sido reconhecidos como dengue (Howe, 1977). 

No século seguinte, novas epidemias continuavam a ocorrer e, em 1779, foram 

registradas, simultaneamente, na Batávia (Jakarta) e no Cairo (Egito) (Siler et al., 1926 apud 

Henchal & Putnak, 1990) e, em 1780, na Filadélfia (USA) (Schlesinger, 1977). 

Subsequentemente, surtos de dengue foram descritos em Zanzibar (1823 e 1870), em Calcutá 

(1824, 1853, 1871 e 1905), no Oeste da Índia (1827) e em Hong Kong (1921) (Schlesinger, 

1977). No início do século passado as epidemias de dengue continuavam a se suceder, 

algumas em larga escala como as que ocorreram nos Estados Unidos da América, em 1922; 

na Austrália, em 1925, 1926 e 1942; na Grécia, em 1927 e 1928 e no Japão, em 1942 e 1945 

(Sabin, 1959). 

Nesse período, já com uma ampla distribuição mundial, o vírus do dengue foi 

introduzido na América Central e Caribe, o que resultou em grandes epidemias da doença 
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nessa região, nos anos de 1952, 1963, 1964, 1977 e 1981. Desde então, o dengue tem se 

tornado endêmico na maioria das regiões tropicais e subtropicais das Américas e está 

regularmente associado a epidemias (Gubler, 1987). 

Até o início do século passado, os agentes causadores de doenças infecciosas, em 

geral, e seus mecanismos de transmissão ainda eram creditados em bases especulativas. Os 

agentes etiológicos da febre amarela e do dengue, inicialmente descritos como agentes 

filtráveis e submicroscópicos, foram os primeiros microrganismos a serem denominados 

vírus, respectivamente, em 1902 e 1907 (Martinez-Torres, 2005). Em 1906, na Austrália, 

Bancroft demonstrou que o Aedes aegypti que tivesse picado um paciente com dengue em 

fase aguda durante seu repasto era capaz de transmitir a infecção em repastos repetidos para 

pessoas previamente saudáveis, vislumbrando, assim, a importância do mosquito na 

transmissão da doença, cujo agente causador, porém, ainda estaria por ser definido (Bancroft, 

1906 apud Henchal & Putnak, 1990). 

O início da era moderna da virologia do dengue coincidiu com o desenvolvimento 

de modelos de infecção experimental em camundongos recém-natos. De posse desses 

conhecimentos, Kimura e Hotta foram os primeiros a demonstrar a adaptação de cepas do 

vírus do dengue em camundongos suíços albinos. Para tanto, utilizaram amostras de 

sangue de pacientes com dengue ocorrido durante uma epidemia no Japão, em 1943 e 

1944. A essa cepa, chamaram de Mochizuki, que correspondia ao sorotipo dengue 1 

(Hotta, 1952; Hotta, 1969). 

Sabin e Schlesinger, em 1945, isolaram a cepa Havaí, quando o primeiro, nesse 

mesmo ano, ao identificar outro vírus em Nova Guiné, observou que as cepas apresentavam 

características antigênicas diferentes. Os pesquisadores passaram, então, a considerar que 
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eram sorotipos diferentes de um mesmo vírus, preferindo chamar as primeiras cepas de 

sorotipo 1 e a de Nova Guiné, de sorotipo 2 ( Sabin, 1952). 

Mais tarde, em 1956, foram isolados os vírus dengue 3 e 4 no curso de uma epidemia 

de dengue hemorrágico que ocorria nas ilhas Filipinas. A partir daí, definiu-se o complexo 

dengue formado pelos quatro sorotipos antigenicamente independentes DENV-1, DENV-2, 

DENV-3 e DENV-4 (Hammom et al., 1960). 

Esses vírus que pertencem à família Flaviviridae são sorologicamente relacionados, 

mas antigenicamente distintos e têm sido isolados “in natura” de mosquitos do gênero Aedes, 

subgênero Stegomya, espécies aegypti, albopictus e polynesiensis. Nas Américas, o Aedes 

aegypti é o único transmissor desses vírus com importância epidemiológica (Teixeira et al., 

1999; Tsai, 2000). 

Provavelmente, a infecção pelo vírus dengue teve origem na Ásia. Acredita-se que os 

ancestrais desses vírus tenham emergido há cerca de 1000 anos, em ciclos infecciosos 

silvestres envolvendo primatas não humanos e mosquitos. Raramente, o vírus circulava de 

forma endêmica entre humanos. Contudo, quando o fazia era com baixa patogenicidade. A 

circulação do vírus era proeminente em ciclos silvestres envolvendo primatas não humanos, 

semelhante à da febre amarela e ocorria na península da Malásia e outras áreas daquele 

continente (Rudnick & Lim, 1986). A transmissão entre humanos vem ocorrendo de modo 

independente para todos os quatro sorotipos do vírus há poucas centenas de anos (Holmes & 

Twiddy, 2003). Estima-se que o tamanho mínimo de uma população humana requerida para 

manter a transmissão endêmica do vírus dengue varie de 10.000 a 1.000.000 de pessoas 

(Kuno, 1997). 

Durante a segunda guerra mundial e no período pós-conflito que se seguiu, a 

cocirculação de múltiplos sorotipos do vírus dengue permitiu a instalação do dengue 
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hemorrágico, um novo modelo endêmico de complicação da doença surgida no sudeste da 

Ásia, mais precisamente nas Filipinas, em 1954 (Halstead, 1966). Talvez um dos primeiros 

relatos de febre hemorrágica do dengue, porém ainda sem essa denominação, associado a uma 

maior letalidade tenha sido feita por Hare, em Charters Towers, a nordeste de Queensland, em 

1896/97. Ele escreveu: “Com epidemias sucessivas, a doença parece ser mais grave e casos 

fatais, mais frequentes. Segundos ataques são graves ou mais graves que os primeiros” (Hare, 

1898 apud Aaskov, 2003). 

O mais importante vetor transmissor do dengue, o mosquito Aedes aegypti, tem 

origem na África sub-saariana, onde se adaptou plenamente aos hábitos humanos naquelas 

regiões áridas. Assim, o mosquito passou a utilizar para a postura de seus ovos os 

reservatórios de água dos humanos conservados junto às moradias e, do mesmo modo, passou 

a preferi-los como fonte de alimentação em repasto sanguíneo a outros mamíferos. Nessa sua 

adaptação, o mosquito também passou a acompanhar as migrações humanas, o que concorreu 

para a sua expansão através da Ásia e para as Américas, por meio de navios e outras formas 

de locomoção (Cornet, 1993). 

Outro vetor na transmissão do dengue é o Aedes albopictus, uma espécie oriunda das 

selvas asiáticas. Devido ao intenso comércio intercontinental por intermédio dos transportes 

marítimos, esse mosquito disseminou-se para as Américas, sendo inicialmente detectado nos 

Estados Unidos, em 1985 e, no Brasil, em 1986. Mais tarde, foi encontrado na América 

Central, na África, na Nigéria, em algumas ilhas do Pacífico e no Sul da Europa. O Aedes 

albopictus não é doméstico como o Aedes aegypti e prefere o oco das árvores para depositar 

seus ovos. Tem comportamento antropofílico e zoofílico e hábito diurno. Alimenta-se fora das 

residências e constitui-se, nos dias de hoje, em um vetor de importância secundária na Ásia, 

mais associado à transmissão em meio rural ou semi-urbano (Jumali et al., 1979; Rudnick, 

1986; Braga, 2001). 
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Há relatos de infecção desse mosquito pelo vírus dengue na cidade de Reynosa, 

México. A importância desse achado é dada pelo potencial de transmissão do vírus dengue 

para outras áreas geográficas livres do Aedes aegypti, mas infestadas pelo A. albopictus, a 

exemplo do sul da Europa e dos Estados Unidos (Ibánez-Bernal et al., 1997). 

O processo dinâmico e progressivo de seleção adaptativa para a sobrevivência das 

espécies, que ocorre cotidianamente na natureza, envolve importantes fenômenos que 

interferem no estado de saúde de populações humanas. Isso pode ser bem evidenciado na 

força da reemergência das infecções causadas pelo vírus do dengue. As agressões provocadas 

pelos quatro sorotipos desse agente às populações humanas vêm crescendo em magnitude e 

extensão geográfica desde meados do século XX (Teixeira et al., 1999). 

Por quase 60 anos, de 1923 a 1982, o Brasil não registrou casos de dengue em seu 

território. Após a extinção da circulação do Aedes aegypti em território brasileiro, na década 

de 1940, o mosquito foi detectado em Belém, em 1967; em Salvador, em 1976 e no Rio de 

Janeiro, em 1977 (Tauil, 2001). Nesse período já se sabia de sua circulação em muitos países 

vizinhos (Osanai, 1984). 

A partir da década de 1960, os países em desenvolvimento passaram a sofrer 

mudanças demográficas importantes, com intensos fluxos migratórios rurais-urbanos. 

Indivíduos à procura de emprego deslocavam-se para os grandes centros ubanos, o que 

resultou em grandes aglomerações de pessoas nas cidades. A oferta de serviços básicos à 

população já era deficitária e o Estado não conseguiu dotar-se de equipamentos e facilidades 

que atendessem às necessidades da população crescente, como habitação e saneamento. Boa 

parte dessa população passou a viver aglomerada em favelas, em acampamentos improvisados 

ou em cortiços na periferia das grandes cidades onde, particularmente, o abastecimento de 

água e a coleta de lixo mostravam-se insuficientes ou inadequados (Gubler, 1987). 
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Paralelamente, o crescimento industrial moderno disponibilizou para a população grandes 

quantidades de recipientes descartáveis, entre vasilhames plásticos, latas, carcaças de veículos 

automotores e de eletrodomésticos, pneus usados, etc. Todo esse material com destino incerto 

e inadequado era, sistematicamente, abandonado em quintais, vias públicas e terrenos baldios. 

Tais resíduos facilmente acumulavam a água da chuva, transformando-se em eficientes 

criadouros do Aedes aegypti e prestavam-se à disseminação passiva desses transmissores sob 

a forma de ovos e larvas desse mosquito (Gubler, 1987).  

A força de transmissão do vírus do dengue é extremamente alta quando comparada 

a doenças infecciosas que se transmitem por contato interpessoal. Deste modo, diante do 

caos social reinante, não é coincidência que em apenas 25 anos desde o ressurgimento do 

dengue, o Brasil tenha se transformado no país com maior número de casos da doença 

(Barreto et al., 2008). 

Só recentemente uma vacina contra o vírus dengue foi liberda para uso na população. 

Contudo, sua distribuição está restrita à rede privada, com custos elevados para a maioria dos 

indivíduos (Chiang et al., 2016; Khetarpal & Khanna, 2016). Portanto, permanece como único 

elo vulnerável na cadeia de transmissão do dengue o controle do vetor (Tauil, 2001). Para 

tanto, a eliminação de criadouros potenciais do inseto, a aplicação de larvicidas em depósitos 

de água de consumo e o uso de inseticidas no combate à forma alada do vetor durante o 

período de transmissão deveriam ser estimulados. Do mesmo modo, modificações nos hábitos 

do cotidiano da população quanto ao manuseio e acúmulo de água deveriam ser instituídos. 

Contudo, a atividade de combate ao vetor é carente de mão de obra, comprometendo a 

vigilância sanitária, a inspeção de prédios a procura de acúmulo de reservatórios hídricos e a 

divulgação de informações educativas sobre a doença e meios de prevenção (Tauil, 2001). 
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As perspectivas de mudança para esta situação são desanimadoras, talvez inatingíveis, 

considerando a defasagem entre os recursos orçamentários necessários e os destinados à saúde 

(Braga, 2001). É sabido que as condições de vida, especialmente a pobreza, as desigualdades 

sociais e o analfabetismo são os principais problemas que concorrem para a disseminação da 

doença (Guzmán et al., 2002). As imposições econômicas trazidas pelas restrições aos 

investimentos estatais e à atividade gestora do Estado sobre a economia contribuíram muito 

para o colapso dos serviços de saúde em geral e das atividades de vigilância e controle do 

vetor, em particular (Teixeira et al., 1999).  

Com a comprovação, em 1901, de que o Aedes aegypti era o vetor da febre amarela, o 

que se demonstrou também para o dengue, em 1906, tiveram início, no Brasil, as campanhas 

para a eliminação desse mosquito. Tais campanhas, iniciadas em 1903, adquiriram grande 

impulso na década de 1930, resultando na erradicação desse agente no Brasil, em 1942 e na 

maior parte da América Latina, em 1958 (Benchimol, 2001). 

 O mosquito nunca chegou a ser erradicado do sul dos Estados Unidos, ilhas do Caribe 

e Venezuela (Brasil, 2001), mas a ausência do vetor resultou na total inatividade do dengue na 

maior parte da América do Sul, nesse período. Casos esporádicos da doença foram notificados 

e comprovados laboratorialmente em algumas ilhas do Caribe entre 1950 e 1960. A primeira 

epidemia de dengue ocorreu no Caribe e na Venezuela, em 1963-64 e deveu-se ao DENV-3 

(Kuno, 1997). Corroborando este fato, Mousson afirma que na metade do século XX a 

transmissão do vírus dengue seguia a disseminação de seu principal vetor, o Aedes aegypti. 

(Mousson, 2005; Kuno, 1997). 

No continente americano, no século XIX, surtos de dengue eram descritos entre países 

que mantinham ligações comerciais entre seus portos, como a região do Caribe e Américas do 

Norte, Central e do Sul. O século XX, contudo, foi marcado por um intenso combate ao Aedes 
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aegypti, a exemplo das campanhas em Cuba, durante a guerra hispano-americana; no Panamá, 

com a construção do canal de mesmo nome e, no Brasil, com os trabalhos de Oswaldo Cruz 

no controle da febre amarela (Halstead, 2006).  

Possivelmente, como resultado desses esforços, somente um único vírus dengue 

parece ter permanecido em circulação. Esse vírus, genótipo americano DEN-2, foi 

recuperado em 1953 em Trinidad e Tobago de um paciente com febre do dengue. Apesar da 

ausência de surtos da doença nesse período, anticorpos neutralizantes contra esses vírus 

foram encontrados no soro de nativos nascidos antes da segunda guerra mundial (Anderson 

& Dows, 1956).  

Na primavera de 1963, com o descaso em controlar o vetor, o hemisfério ocidental 

experimentou sua primeira importação de dengue, na Jamaica. Essa epidemia foi causada pelo 

DENV-3, de origem asiática. Em agosto de 1963, o vírus se disseminou para Martinica, 

Curaçau, Antíqua, Saint Kitts, Sanguilla e Porto Rico. Logo depois, invadiu a América do Sul, 

estabelecendo-se na Venezuela e Colômbia (Neff et al., 1967). Entre 1968 e 1970, epidemias 

com o vírus 2 e 3 foram registradas no Caribe, Guiana Francesa e Venezuela (Llopis, 1979). 

Em 1970, os Estados Unidos da América interromperam os programas de controle 

do vetor, medida logo tomada, também, por outros países americanos. Como resultado, o 

mosquito reinfestou todo o continente, tornando possível o retorno das grandes epidemias 

de dengue e trazendo também preocupação quanto à volta da febre amarela urbana 

(Gubler, 2002). 

A emergência do dengue/dengue hemorrágico como um importante problema de saúde 

pública assumiu, nas Américas, um caráter mais dramático (Gubler, 1998). No período 

anterior a 1977, apenas o DENV-2 e o DENV-3, com distribuição focal na Colômbia e em 

Porto Rico, eram transmitidos nas Américas e o dengue hemorrágico era praticamente 
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inexistente (Tsai, 2000). Em 1977, uma cepa asiática do DENV-2 foi introduzida em Cuba, 

Jamaica, Porto Rico e Venezuela, causando grandes epidemias. Rapidamente, essa cepa se 

disseminou para as ilhas do Caribe, México, Texas e Américas Central, do Norte e do Sul 

(Pan American Health Organization, 1978). O acontecimento epidemiológico mais 

importante na história do dengue nas Américas foi a epidemia de dengue hemorrágico e 

síndrome do choque do dengue que ocorreu em Cuba, em 1981 (Kouri et al., 1986). Nessa 

epidemia, foram notificados 344.203 casos da doença, com 116.143 hospitalizações. Dentre 

os 10.132 casos considerados graves, 158 resultaram em óbitos e, destes, 101 ocorreram em 

crianças. O vírus DENV-2 foi associado a essa epidemia (Kouri et al., 1986). 

Em 1994, após uma ausência de 16 anos, o DENV-3 reapareceu sob a forma de uma 

epidemia de dengue/dengue hemorrágico na Nicarágua. Essa cepa espalhou-se rapidamente 

pela América Central, causando epidemias de dengue e dengue hemorrágico. Em 1997, uma 

grande epidemia da doença foi notificada em Cuba, para onde o vetor, após um período de 

controle rigoroso, tinha retornado em virtude das dificuldades econômicas enfrentadas por 

esse país. O dengue hemorrágico é agora endêmico em muitos países americanos, inclusive no 

Brasil (Tsai, 2000). 

Constatou-se a transmissão endêmica do DENV-2 na Colômbia nos biênios de 

1968/69 e 1975/76 (Llopis, 1979). Em 1989 eclodiu na Venezuela um surto de FHD/SCD que 

seria considerado o segundo episódio mais grave nas Américas. Foram 8619 casos com 117 

óbitos. Dois terços dos casos ocorreram em crianças menores de 14 anos de idade. Nessa 

epidemia isolaram-se os vírus DENV-1, DENV-2 e DENV-4 (Pinheiro, 1996). Atualmente, 

os quatro sorotipos estão circulando nesse continente e só não há registro de casos no Chile, 

Uruguai e Canadá (Pan American Health Organization, 1999). 
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As primeiras descrições do dengue no Brasil datam do século XIX e do princípio do 

século XX. Algumas evidências apontam para a ocorrência de epidemias de dengue no Brasil 

desde 1846, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Outros surtos relacionados a esse 

vírus foram relatados no estado de São Paulo, no período compreendido entre 1851 e 1853 

(Meira, 1916). Entretanto, as primeiras referências de casos de dengue na literatura médica 

brasileira datam de 1916, naquela cidade, e de 1923, em Niterói (Pedro, 1923). Na Amazônia, 

um inquérito sorológico realizado entre 1953 e 1954 encontrou soropositividade para o vírus 

dengue, sugerindo a circulação do agente na região (Causey & Theiler, 1962). 

As campanhas contra o Aedes aegypti mantiveram a doença afastada do Brasil até 

1982 (Tauil, 2001). Todavia, por questões econômicas, sociais e políticas, os países das 

Américas que erradicaram o Aedes aegypti de seu território, inclusive o Brasil, não utilizaram 

oportunamente e com o rigor necessário os conhecimentos técnicos e científicos adquiridos 

durante a execução daquelas campanhas quando detectaram a reinfestação de algumas áreas 

por esse vetor. As razões para a reemergência do dengue, atualmente um dos maiores 

problemas de saúde pública mundial, são complexas e não totalmente compreendidas (Tauil, 

2001). Como o ambiente dos centros urbanos favorece sobremaneira a dispersão e a elevação 

da densidade das populações desse mosquito e há falhas na estratégia de combate, a 

circulação do vírus do dengue se restabeleceu e se expandiu, passando a se constituir em 

grave problema de saúde pública, a partir do final do século passado (Teixeira et al., 1999). 

A primeira epidemia de dengue com comprovação laboratorial, no Brasil, após a 

reintrodução do Aedes aegypti, ocorreu na cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima, 

em 1982. Nessa epidemia foram isolados os sorotipos DENV-1 e DENV-4 (Osanai, 1984). 

Por essa época, esses vírus estavam circulando em diversas partes do Caribe e região 

norte da América do Sul e sua introdução no Brasil, provavelmente, ocorreu por via terrestre, 
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pela fronteira com a Venezuela. Esse evento não foi a origem para a disseminação do vírus 

para o resto do território brasileiro, uma vez que a epidemia foi rapidamente controlada e 

porque o Aedes aegypti não estava, ainda, tão disperso no país (Donalisio, 1995). 

Em março de 1986, quatro anos após sua reintrodução em Roraima, o vírus dengue 

reapareceu na cidade de Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro, com identificação do 

sorotipo DENV-1. A partir daí, o vírus se disseminou para outras cidades vizinhas, inclusive 

para Niterói, situada à margem oposta da Baía da Guanabara (Schatzmayr et al., 1986). Nos 

anos de 1986 e 1987, as taxas de incidência do dengue no estado do Rio de Janeiro foram, 

respectivamente, de 276,4 e 491,1 doentes por 100.000 habitantes. Acontecia a primeira 

epidemia de dengue no estado do Rio de janeiro. Nesses mesmos dois anos, a doença foi 

registrada nos estados de Alagoas, Ceará e Pernambuco (Teixeira et al., 1999), com uma 

taxa de incidência no Brasil de, respectivamente, 34,5 e 64,5 casos por 100.000 habitantes 

(Gráfico 1). 

Segue-se um período de dois anos com baixa endemicidade do vírus dengue, até que, 

em abril de 1990, na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, foi isolado o vírus DENV-2, 

passando ambos a circularem intensa e simultaneamente, não só nesta cidade, mas no estado e 

no país. Uma avaliação dos aspectos clínicos desses casos mostrou que todos os pacientes 

com vírus DENV-2 apresentavam dengue clássico e nenhuma doença hemorrágica foi 

diagnosticada (Nogueira et al., 1999) (Gráfico 1). 

Entre os anos de 1986 e 1990 o dengue se restringiu a alguns casos na Região Sudeste 

(Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais) e Nordeste (Pernambuco, Ceará, Alagoas e Bahia) 

(Brasil, 1999). 

No Brasil, desconsiderando o episódio de Boa Vista, no estado de Roraima, 

distinguem-se três grandes ondas epidêmicas do dengue. A primeira no biênio 1986/87, 
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quando as incidências atingiram, respectivamente, 34,5 e 64,5 casos por 100.000 habitantes, 

correspondendo às epidemias ocorridas nos estados do Rio de Janeiro, Ceará e Alagoas, 

somados aos poucos casos notificados nos demais estados referidos (Brasil, 1999).  

Uma segunda onda aconteceu nos anos de 1990 e 1991, com maior intensidade nos 

estados do Ceará (249,1 casos/100.000 habitantes), em 1990, e do Rio de Janeiro (613,8 

casos/100.000 habitantes), em 1991. No Brasil, nesse mesmo ano, a incidência foi de 

71,1casos/100.000 habitantes (Brasil, 1999) (Gráfico 1).  

Entre os anos de 1990 e 1991, no Brasil, os primeiros casos de dengue hemorrágico 

surgiram no estado do Rio de Janeiro. Logo após a detecção do sorotipo DENV-2, em 

1990, houve 1136 notificações, 462 com confirmações diagnósticas e oito óbitos 

(Nogueira et al., 1999). 

A infecção por um dos sorotipos do vírus dengue não confere proteção cruzada contra 

os demais, de modo que, teoricamente, um indivíduo vivendo em área endêmica pode ter, ao 

longo de sua vida, até quatro infecções provocadas pelo mesmo vírus. Admite-se que as 

infecções sequenciais por diferentes sorotipos sejam um dos fatores de risco para o 

desenvolvimento de dengue hemorrágico, que ocorre em cerca de 0,5% dos casos de dengue 

(Nogueira et al., 2000). 

Quando um novo sorotipo é introduzido numa população susceptível, geralmente por 

um viajante, as taxas de ataque podem atingir 50,0 % a 70,0%, o que produz grandes 

epidemias (Tsai, 2000). Nas áreas em que convivem múltiplos sorotipos, pode haver a 

emergência de cepas com maior potencial epidêmico e de maior virulência ou, ao contrário, 

de cepas que passam a transmitir-se silenciosamente, de forma clinicamente inaparente. A 

letalidade do dengue varia conforme o país, de menos de 0,5% a 3,5%, podendo chegar até 

10%-15%, nas formas graves (Gubler, 1998; Gubler, 2002).  
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A partir de 1994, essa tendência de elevação bienal dos surtos modificou-se, em 

virtude da rápida dispersão do vetor em grande extensão do território brasileiro, o que 

propiciou a circulação viral em maior número de estados e municípios, expondo novas 

populações paulatinamente às infecções. Essas condições alteraram o padrão até então 

observado, encontrando-se a epidemia em franca ascensão nos últimos quatro anos do período 

estudado, isto é, 1994/98. Houve um aumento de mais de nove vezes na incidência do dengue, 

quando comparamos o ano de 1994 (36,9/100.000 habitantes) com o de 1998 (mais de 300 

casos /100.000 habitantes) (Brasil, 1999) (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Brasil - Ano de introdução dos vírus do dengue, número de casos e incidência por 100.000/habitantes entre 1986 e 2016. 

 

Fonte: Brasil (2017). 
 
 

34 



35 
 

Nesse último ano, no Brasil, só não houve registro de casos nos estados do Acre e do 

Amapá e em Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram registrados apenas casos importados. 

Diferentemente desses, os estados do Amazonas, da Paraíba, de Pernambuco, de Sergipe e do 

Espírito Santo, as incidências estiveram na faixa de 1000,7 a 1806,4 casos por 100.000 

habitantes (Brasil, 1999).  

Nos anos subsequentes, a circulação das cepas DENV-1 e DENV-2 expandiu-se 

rapidamente para outras áreas do território brasileiro. Cabe destacar a gravidade da epidemia 

de 1994 no estado do Ceará, com 47.221 notificações e uma taxa de incidência de 711,8 por 

100.000 habitantes. Foram registrados 185 casos suspeitos de dengue hemorrágico, com 25 

confirmações e 12 óbitos (Dina et al., 1995)  

No período de 1994 a 2002 um total de 2.826.948 casos de dengue foi notificado no 

Brasil, indicando uma tendência crescente de 37 para cerca de 400 casos por 100.000 

habitantes. Nesse período, 25 de 27 estados brasileiros já estavam comprometidos pela 

presença da doença. No ano de 1996, a infestação pelo Aedes aegypti atingia 1726 (44,5%) 

municípios brasileiros e, em 2002, 2905 (58,3%) (Siqueira Jr et al., 2005). 

Em agosto de 1998, o DENV-3 foi isolado de um paciente febril proveniente da 

Nicarágua. O paciente retornou ao Brasil dois dias depois de iniciados os sintomas e o vírus 

foi isolado numa amostra de sangue coletada no sexto dia de doença, o que demonstra a 

importância das viagens aéreas como um agente facilitador da disseminação do vírus. 

Somente no ano de 2000 o DENV-3 foi isolado em uma infecção autóctone em uma mulher 

residente em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, acometida por dengue clássico, bem 

como em uma amostra de Aedes aegypti coletada em trabalho de campo, confirmando, assim, 

a introdução desse sorotipo no Brasil (Nogueira et al., 2001). 
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Dois anos mais tarde, durante o verão de 2002, o DEN-3 causou a mais grave epidemia 

observada no estado do Rio de Janeiro. O número de casos na epidemia de 2001-2002 excedeu 

o de 1990-1991, quando cerca de 100.000 casos, com 462 com febre hemorrágica do dengue e 

síndrome do choque do dengue (DC/SCD) e oito mortes foram notificadas. No verão de 2002, 

um total de 288.245 casos foi relatado, com 1831 de DC/SCD e 91 de óbitos, correspondendo a 

uma incidência de 1,7 casos por 100.000 habitantes (Nogueira et al., 2005).  

Nesse mesmo ano, no Brasil, foram notificados 696.472 casos de dengue, com 150 

óbitos e uma incidência de 399,7 casos por 100.000 habitantes. Nos quatro anos seguintes, o 

número de casos notificados voltou aos níveis endêmicos habituais. Porém, a partir de 2007, 

houve uma elevação brusca e mantida com números acima de 400.000 casos anuais, sendo 

que em 2010 e 2013 superaram a casa de um milhão. Do mesmo modo, nesse período, o 

número de óbitos também se elevou. De 290 óbitos notificados em 2007, esse número 

praticamente dobrou em 2008, e atingiu marcas superiores a 600 casos em 2010 e 2013. O 

número de casos seguiu num crescente, sendo registrados mais de um milhão e meio de casos 

em 2015 e 2016, com respectivamente, 986 e 642 óbitos. (Brasil, 2017) (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 – Brasil. Número de casos e de óbitos por dengue entre 1990 e 2016. 

 

Fonte: Brasil (2017)  
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Até então a doença predominava em adultos. No período de 1998 a 2002, 

aproximadamente 50% de todos os casos de dengue notificados no Brasil ocorreram na faixa 

etária de 20–40 anos. No ano de 2002, a incidência da doença foi perto de 432,7 doentes por 

100.000 habitantes na faixa de 30–49 anos de idade. Um modelo diferente do encontrado no 

restante do país, considerando a distribuição dos pacientes com dengue hemorrágico segundo 

a faixa etária, foi encontrado no estado do Amazonas. Nesse estado, houve uma maior 

proporção de FHD entre crianças, com 30,9% (17/55) e 28,8% (15/52) ocorrendo em crianças 

com menos de 15 anos de idade, ivamente, nos anos de 2001 e 2003, respectivamente 

(Siqueira Jr et al., 2005). 

Logo no início do primeiro semestre de 2007 houve uma repentina modificação no 

modelo de apresentação do dengue no Brasil, com um significante aumento na proporção de 

casos da doença em sua forma hemorrágica em menores de 15 anos. Tal fenômeno parece não 

ser transitório desde janeiro de 2008. Neste ano, o estado do Rio de Janeiro notificou 255.818 

casos de dengue, seguido de 284 óbitos de casos suspeitos dos quais 252 confirmados e 32 

ainda em investigação, até este momento. Entre os casos notificados, 82.990 foram 

classificados como dengue clássico; 13.737, com complicações; 1794, como hemorrágico e 

50 como síndrome do choque do dengue. Um total de 13.630 pacientes foi admitido em 

hospitais para tratamento, sendo 6542 (48,0%) com idade até 15 anos (Medronho RA, 2009). 

A gravidade da doença em menores de 15 anos também foi demonstrada no percentual de 

óbitos no período, correspondendo a 86% do total (Secretaria Municipal de Saúde e Defesa 

Civil, RJ, 2010) (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 – Brasil - Distribuição de casos de dengue segundo a faixa etária entre 2001 e 2012. 

 

Fonte: Brasil (2017). 
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Com esses números, já no século XXI, o Brasil tornou-se o país com o maior número 

de casos notificados de dengue, com cerca de 78,0% dos casos reportados na região das 

Américas e 61,0% dos notificados à Organização Mundial da Saúde (OMS). Até metade da 

década de 1990, os países do Sudeste Asiático eram os mais comprometidos pelo dengue 

(Teixeira et al., 2009). Quando se comparava os casos de dengue que ocorriam no Sudeste da 

Ásia com aqueles encontrados na Região das Américas, observava-se um maior número de 

formas de dengue hemorrágico e maior incidência em crianças nos primeiros. 

Modo de Transmissão  

Os quatro sorotipos do vírus dengue conhecidos, DENV–1 a DENV-4, conservam 

características antigênicas e genéticas distintas. São transmitidos nos trópicos em uma área 

correspondente às latitudes 35º norte e 35º sul, que se sobrepõe à distribuição do mosquito 

A. aegypti, o principal vetor. Dependendo da área geográfica, certas espécies de Aedes como 

o A. albopictus e A. polynesiensis podem agir como vetores. Contudo, o ciclo mais 

importante é o que ocorre em grandes centros urbanos, mantido pelo A. aegypti (Gubler, 

1998).  

O Aedes aegypti, nas Américas, é o único transmissor desse vírus com importância 

epidemiológica (Teixeira et al., 1999). À sua distribuição, sobrepõe-se a disseminação do vírus 

do dengue (Figura 2). É um mosquito pequeno e altamente domiciliado. Deposita seus ovos em 

reservatórios artificiais encontrados no peridomicílio, mais precisamente na borda de coletores 

de água de vasos de plantas, carcaças de pneus de automóveis, baldes, objetos descartados, lixo 

em geral, beirais de telhado, caixas d’água descobertas, etc. Seus ovos resistem à dessecação 

por até um ano, permanecendo aderidos às paredes dos recipientes, de modo que não adianta 

apenas esvaziá-los, é preciso esfregá-los com um objeto rígido. A eclosão ocorrerá assim que 

os reservatórios forem novamente enchidos, em geral, pela água da chuva (Kuno, 1997).  
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Os mosquitos do gênero Aedes preferem alimentar-se durante o dia, no interior das 

residências. A atividade é maior nas duas ou três horas que se seguem ao nascer do sol e 

durante algumas horas antes do escurecer. Como ocorre com os mosquitos em geral, somente 

a fêmea é hematófaga. Após a fêmea do mosquito se alimentar em uma pessoa virêmica, 

segue-se um período de uma a duas semanas, conhecido como período de incubação 

extrínseco, durante o qual não há transmissão viral. Completada essa fase que ocorre no trato 

digestivo do mosquito, o inseto torna-se infectante para o resto da sua vida, que dura mais ou 

menos de uma a quatro semanas. A transmissão se mantém durante todo o ano em países 

tropicais, mas se intensifica na estação chuvosa porque a elevada umidade aumenta o tempo 

de vida dos mosquitos e a maior temperatura ambiente acelera o período de incubação 

extrínseco (Tsai, 2000). Em áreas com transmissão endêmica, uma em cada 20 casas 

vistoriadas pode ter um mosquito infectante (Kuno, 1997). 
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Figura 2 –  Distribuição espacial de casos confirmados e relatados de DENV1 de 1943 a 2013. 
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Além da infecção naturalmente adquirida através da picada do mosquito, tem-se 

descrito a transmissão acidental com material biológico, menos importante e às vezes 

questionada. A doença adquirida por trasnsfusão sanguínea é possível, porém de difícil 

comprovação uma vez que ocorre em condições de endemicidade da doença, quando acaba 

por ser atribuída ao contato com o vetor. (Tsai, 2000). 

Com o incremento do dengue no país, passou-se a descrever sua ocorrêcia em 

gestantes e, consequentemente, a transmissão vertical da doença. O DENV pode causar graves 

consequências para o feto e recém-nato se adquirido durante a gestação, como prematuridade 

e abortamento (Maroun et al.,2008; Ribeiro et al., 2016). A presença de doença congênita 

independe da gravidade das manifestações clínicas encontradas na mãe. A infecção materna 

primária ou sequencial adquirida próximo ao parto pode se manifestar no neonato como um 

quadro clínico inicial indistinguível da sepse neonatal, com chance de não ser diagnosticado 

(Maroun et al., 2008). 

Estrutura viral 

Os quatro subtipos do vírus dengue, DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4, 

pertencem ao gênero Flavivírus, família Flaviviridae. A infecção com um sorotipo fornece 

imunidade duradoura para aquele vírus, mas não confere proteção cruzada com outros 

sorotipos. Semelhante a outros Flavivírus, o genoma do vírus dengue consiste de uma única 

cadeia de RNA de sentido positivo, envolta por um capsídeo com forma aproximadamente 

icosaédrico ou isométrico, de cerca de 30 nm de diâmetro. Este nucleocapsídeo é coberto por 

um envelope lipídico de cerca de 10 nm de espessura (Russel et al., 1980).  

O genoma tem 11 Kb e codifica três proteínas estruturais (C, do capsídeo ou proteína 

“core”; M, associada à membrana e E, a glicoproteína do envelope). Além dessas, outras sete 
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proteínas não estruturais (NS1, NS2a, NS2b, NS3, NS4a, NS4b, NS5) têm sido identificadas e 

mapeadas. As principais propriedades biológicas do vírus relacionam-se à proteína E, do 

envelope. A ligação aos receptores, a aglutinação de eritrócitos, a indução de anticorpos 

neutralizantes e a resposta imune protetora estão, todas, relacionadas à estrutura desta proteína 

(Guzmán et al., 2002). 

As propriedades antigênicas distinguem entre si os quatro sorotipos do vírus do 

dengue, todos capazes de produzir dengue hemorrágico. Somente com o advento de métodos 

moleculares foi possível estabelecer a existência de variantes genéticas no âmbito de cada 

sorotipo. A identificação destes genótipos é importante para determinar a origem e a dispersão 

de epidemias e para esclarecer aspectos relacionados à variação da virulência (Nogueira et al., 

1999; Nogueira et al., 2000).  

Quadro clínico 

A infecção pelo vírus dengue causa doença de amplo espectro clínico, que varia desde 

formas inaparentes, na maioria das vezes, ou de doença febril leve até quadros graves que 

podem evoluir para o óbito. No dengue a primeira manifestação clínica é a febre com duração 

de até sete dias. De início súbito, a elevação da temperatura pode chegar de 39,0ºC a 40,0ºC e 

se associar à cefaleia, à adinamia, à mialgia, à artralgia, à dor retrobitária, acompanhadas ou 

não de exantema, prurido e manifestações hemorrágicas. Além destes, anorexia, náuseas, 

vômitos e diarreia podem ser encontrados (Brasil, 2013).  

No momento da infecção, o vírus dengue é inoculado em indivíduos susceptíveis a 

partir da picada de um mosquito infectado. Em seguida, ocorre replicação silenciosa do vírus 

em linfonodos locais por dois a três dias, de onde se dissemina para vários tecidos por via 

hemática, no interior de células mononucleares ou livre no plama. Provavelmente, o vírus 

também se replica na pele, células linfoides do baço e macrófagos. Por um período de dois a 



45 
 

12 dias a viremia pode persitir, dependendo da cepa viral e das condições imunes do 

indivíduo (Gubler, 1998).  

A maior parte dos pacientes está virêmica no momento em que surge a febre. A 

presença do vírus no sangue tem alta correlação com a temperatura corporal e o seu 

desaparecimento da corrente sanguínea acontece poucos dias depois da defervêscencia, com o 

surgimento de anticorpos neutralizantes (Vaughn et al., 2000). A viremia demonstrada pela 

habilidade de transmitir o vírus do paciente para o mosquito e para voluntários saudáveis 

começa de seis a 18 horas antes do início da febre (Siler et al., 1926 apud Henchal & Putnak, 

1990). A infecção causada por qualquer um dos sorotipos do vírus dengue pode causar 

apresentações clínicas semelhantes, dependendo da natureza das cepas e sorotipos virais 

infectantes, estado imune e predisposição genética de hospedeiro e idade (Rosen, 1977). 

Passado o período de incubação, a doença tem início agudo com febre alta 

acompanhada de sinais e sintomas inespecíficos. O mal estar e demais sintomas que lembram 

a influenza, provavelmente refletem a liberação de citocinas pelo paciente. Contudo, a dor 

muscular, um sintoma proeminente, pode indicar alterações patológicas do músculo 

caracterizadas por um infiltrado mononuclear perivascular e acúmulo de lipídeo (Malheiros et 

al., 1993). O comprometimento da síntese de células brancas e vermelhas se reflete em 

citopenias no sangue periférico em cerca de quatro ou cinco dias de doença, bem como de 

plaquetas. Contudo, um número aumentado de leucócitos tem sido descrito com relativa 

frequência em pacientes que evoluem de forma grave (Vita et al., 2009). Em pacientes com 

exantema, o exame histopatológico da pele revela uma vasculite linfocítica e presença de 

antígenos virais (Jessie et al., 2004). Elevação das aminotransferases, tanto AST quanto ALT, 

são descritas na maioria dos casos (Kalayanarooj et al., 1997).  
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O dengue clássico e o hemorrágico são espectros clínicos de uma mesma doença. Os 

sintomas iniciais apresentados por um paciente não as distinguem, de modo que é da maior 

importância o acompanhamento das manifestações clínicas durante evolução do doente para 

diagnosticá-las. Os sinais e sintomas de alerta de progressão para quadros graves de dengue 

que incluem dor abdominal, vômitos persistentes, hipotensão arterial, hepatomegalia dolorosa 

e outros (Brasil, 2013) são negligenciados com uma supervalorização da plaquetopenia e da 

hemorragia (Vita et al., 2009). 

Durante a primeira semana, geralmente no terceiro ou quarto dias de doença, 

coincidindo com a defervescência, surgem de modo abrupto sinais de hemoconcentração que 

podem evoluir com choque hipovolêmico, caracterizando o dengue hemorrágico (Gubler, 

1998). Razões para essa progressão desfavorável da doença ainda são pouco conhecidas. As 

cepas e os sorotipos virais infectantes, a idade, o estado imune e a predisposição genética do 

hospedeiro devem ser consideradas (Rosen, 1977). Do mesmo modo, a liberação precoce de 

pacientes com quadros febris e potencialmente graves concorrem para essa evolução 

indesejada. Isso pode ser consequência do atendimento médico prestado nas unidades de 

atenção primária e sugere deficiências na aplicação de protocolos de classificação de risco de 

dengue e triagem de pacientes (Gibson et al., 2013). Essa falha em atingir o diagnóstico 

precoce e o tratamento adequado respondem pelas altas taxas de dengue hemorrágico e da 

letalidade no Brasil, geralmente maior que 5,5%. Em países do Sudeste da Ásia, como a 

Tailândia, tal taxa tem sido relatada como inferior a 1,0% (Teixeira et al., 2005).  

Formas Clínicas 

Dengue clássico 

Depois de um período de incubação variável de dois a 14 dias, com média de quatro a 

sete, surgem as manifestações clínicas da doença. Na maioria das vezes se inicia com febre de 



47 
 

intensidade variável, seguida de sintomas inespecíficos. Outras vezes, com febre alta de início 

súbito, calafrios, prostração e dores musculares generalizadas, mais intensas na região lombar 

e nos membros inferiores. Há também artralgias, cefaleia, dor retrorbitária, congestão facial e, 

às vezes, das conjuntivas. Em crianças mais jovens as manifestações de dor são exteriorizadas 

pelo choro e inquietação, o que torna difícil sua caracterização. Sintomas digestivos como 

boca amarga, perda do apetite, náuseas, vômitos, dor abdominal e diarreia são comuns na 

infância. A congestão facial pode estender-se para toda a pele que pode evoluir com um 

exantema macular, às vezes escarlatiniforme que atinge palmas e plantas (Gubler, 1998; 

Guzmán et al., 2002). O exame do abdome pode ser doloroso. Mais frequentemente 

encontrada em crianças, a dor abdominal é espontânea, difusa e, às vezes, mais localizada no 

hipocôndrio direito. Habitualmente a hepatomegalia é descrita (Clarke, 2002). A 

linfadenopatia é comum e a diarreia e os sintomas respiratórios são raros (Gubler, 1998). 

Ao fim de dois a quatro dias a febre e demais manifestações clínicas cedem e muitos 

pacientes evoluem para a cura. Entretanto, em outros, a febre pode retornar 12 a 24 horas 

depois, conferindo à doença um aspecto bifásico, nem sempre detectado. Nesse momento 

pode surgir novo exantema, em geral mais pronunciado, de caráter maculopapular ou 

escarlatiniforme começando habitualmente no tronco e disseminando-se para a face e 

membros, com duração de dois ou três dias (Gubler, 1998). O paciente pode apresentar 

prurido disseminado ou predominante nas extremidades, mais precisamente nas regiões 

palmares e plantares. Ao fim de três a quatro dias o exantema torna-se mais evanescente e 

pode dar lugar a uma descamação furfurácea (Gubler, 1998). 

Sintomas hemorrágicos não são atributos exclusivos do dengue hemorrágico. Deste 

modo, pacientes com dengue clássico podem apresentar quadros hemorrágicos de intensidade 

variával. De um modo geral, as manifestações hemorrágicas no dengue clássico se resumem 
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na presença de petéquias, embora possam surgir lesões purpúricas, sangramento gengival, 

epistaxe, hemoptises, hipermenorréia, hematúria e hemorragia gastrointestinal (Gubler, 1998). 

Manifestações neurológicas são muito raras, mesmo em epidemias atingindo centenas 

de milhares de indivíduos (Hommel et al., 1998) e quando presentes, são atribuídas 

principalmente a disturbios metabólicos e à hemorragia intracraneana de intensidade variável. 

A invasão do SNC e a encefalite têm sido demonstradas (Solomon et al., 2000). 

 
Dengue hemorrágico 

 

O termo não é o mais adequado, uma vez que a hipotensão e o choque são suas 

manifestações clínicas proeminentes e não o sangramento (Brasil, 2013). Embora não seja a 

forma clínica mais frequente, é a mais temida e de maior letalidade. Distingue-se pelo súbito 

aumento da permeabilidade vascular seguida de extravasamento do plasma para os espaços 

extravasculares, principalmente para as cavidades cardíaca, pleural e peritoneal. Acontece no 

segundo ou terceiro dia após a defervescência, mas pode surgir de forma imprevisível um dia 

antes ou depois, enquanto suas manifestações clínicas iniciais são indistinguíveis das da 

forma clássica da doença (Halstead, 1989). É uma forma grave da doença que se manifesta em 

2% a 4% dos indivíduos com infecção secundária, onde esse risco é 100 ou mais vezes 

superior ao de uma infecção primária (Guzmán et al., 2002). 

As manifestações hemorrágicas não são um atributo exclusivo do dengue 

hemorrágico. Podem também ser encontradas no dengue clássico, contudo, habitualmente são 

mais graves e mais frequentes no dengue hemorrágico. (Halstead, 1989). Por definição, o 

dengue hemorrágico é aquele que se acompanha de plaquetopenia e hemoconcentração, 

independentemente da gravidade do quadro clínico e da presença de sangramento (OMS, 

1987). A origem da plaquetopenia não é muito clara, sendo atribuída ao consumo ou 
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destruição das plaquetas ou à redução da trombocitopoese. O dengue hemorrágico classifica-

se, conforme a gravidade, em quatro graus, como se segue: (1) Grau I, ausência de 

sangramentos espontâneos; (2) Grau II, presença de sangramentos espontâneos; (3) Grau III, 

queda de 20 mmHg ou mais na pressão arterial, sinais de insuficiência circulatória como pulso 

fino e extremidades frias, com ou sem sangramentos e (4) Grau IV, choque, pulsos 

impalpáveis, pressão arterial não detectável, com ou sem sangramentos. Em todos os graus há, 

por definição, plaquetopenia e hemoconcentração (WHO, 1987). Os graus I e II correspondem 

ao “dengue hemorrágico” propriamente dito, e os graus III e IV à “síndrome do choque do 

dengue” da literatura estrangeira. Na verdade, trata-se de um espectro contínuo, que vai do 

dengue clássico, sem plaquetopenia e hemoconcentração, até formas graves com choque 

refratário (WHO, 1987). 

Devido à ausência de um modelo animal, fica mal compreendida a fisiopatogenia do 

dengue. São pouco conhecidos os fatores que durante uma epidemia levam ao 

desenvolvimento do dengue hemorrágico em apenas alguns dentre os milhares de casos de 

dengue clássico. Do mesmo modo, são obscuros os motivos pelos quais algumas epidemias 

têm grande número de casos de dengue hemorrágico e outras não (Guzmán et al., 2002). 

Embora não único, o consenso atual é o de que as infecções sequenciais sejam o principal 

fator na gênese do dengue hemorrágico. A possibilidade de distinção entre cepas epidêmicas 

por genotipagem e a possível relação entre determinados genótipos e a incidência de casos 

graves, ou de certos genótipos a um maior potencial epidêmico, tem conferido importância 

cada vez maior às características intrínsecas das cepas. O polimorfismo genético do 

hospedeiro humano também influencia o risco de gravidade no dengue, entre eles os genes 

HLA e MICB. É provável que o dengue hemorrágico se deva, na maior parte das vezes, à 

ação conjunta e complementar destes fatores, ou seja, a presença de infecções sequenciais e a 

virulência da cepa (Guzmán et al., 2002). 
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Na maioria das infecções virais agudas, a presença de anticorpos neutralizantes e não 

neutralizantes interferem no controle, na eliminação e, consequentemente, na proteção 

individual. Contudo, um possível papel deletério dos anticorpos específicos tem sido descrito 

para várias infecções virais, quando medidas por intensificação “in vitro” da infecção celular 

(Tamura et al., 1994). Infecções pelo vírus dengue não são diferentes, de modo que 

apresentam este mesmo fenômeno. Assim estudos têm demonstrado um maior risco em se 

desenvolver dengue hemorrágico seguido de choque em infecções seundárias (Halstead et al., 

1970).  

A infecção pelo vírus dengue suscita a produção de anticorpos neutralizantes tipo-

específicos que protegem o indivíduo por toda a vida. Em algumas pessoas, a proteção pode 

estender-se aos outros três sorotipos por algum tempo. Em infecções sequenciais ou 

secundárias àquelas provocadas por outro sorotipo, a presença de pequena quantidade de 

anticorpos neutralizantes remanescentes da infecção primária, pode até impedir o 

aparecimento de viremia ou doença graves. Entretanto, em um grande número de indivíduos a 

proteção contra os outros três sorotipos se evanece com o passar do tempo, persistindo 

apenas, por longos períodos, anticorpos heterotípicos que são oriundos da reação cruzada com 

os outros três sorotipos, não neutralizantes e, portanto, não protetores (Guzmán et al., 2002). 

Subsequentes infecções em indivíduos pré-imunes com diferentes sorotipos de DENV 

podem exacerbar mais que mitigar a doença. Os vírus opsonizados por esses anticorpos não 

neutralizantes sofrem uma maior interiorização pelos macrófagos, seguida de intensa 

replicação resultando em uma ativação mais intensa destas células e, consequentemente, 

maior liberação de fatores inflamatórios. Esta teoria foi chamada de “intensificação 

dependente de anticorpo” (antibody-dependent enhancement- ADE) (Guzmán et al., 2002; 

Figueiredo & Fonseca, 2005). Do mesmo modo, os anticorpos adquiridos passivamente por 
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crianças nascidas de mães imunes ao dengue causam esse mesmo efeito patológico quando 

essas crianças adquirem infecção primária na vigência desses anticorpos (Ribeiro et al., 2016). 

O aumento na permeabilidade vascular, fator determinante na gênese do dengue 

hemorrágico, está associado à resposta imune manifestada, principalmente, pelo aumento 

nos níveis plasmáticos de fator de necrose tumoral (TNF), interleucina oito (IL-8), 

interferon gama (IFN γ) (Bethell et al., 1998). Além do mais, a formação de complexos 

imunes ativa o sistema complemento com aumento de C3a, C5a e o complexo solúvel C5b-

9 (Panisadee et al., 2006). A rápida reversão dos derrames dentro de 48 horas e a pobreza de 

substratos histopatológicos sugerem que a vasculopatia seja de origem inflamatória (Bethell 

et al., 1998).  

Ao mesmo tempo em que ocorre a produção de anticorpos, a resposta celular de 

memória pode contribuir na imunopatologia em infecções subsequentes. Durante uma 

infecção secundária, as células T de memória produzidas no momento da infecção primária 

são ativadas pela interação com células mononucleares infectadas. Estas células T passarão 

a ativar outras células mononucleares, amplificando a liberação de citocinas (Guzmán et al., 

2002).  

Entre essas citocinas, o interferon gama (IFN-γ) produzido por linfócitos CD4 tem um 

papel fundamental, uma vez que age de modo a aumentar o número de receptores para a 

fração Fc (cristalizável) das gamaglobulinas na superfície dos macrófagos e monócitos 

(Guzmán et al., 2002). Isto facilita grandemente a captação dos complexos imunes 

(vírus/anticorpo) por estas células. Como esses anticorpos são ou podem ser heterotípicos não 

neutralizantes, esse aumento da captação dos complexos resulta em grande intensificação da 

replicação viral (Tsai, 2000). Além do IFN-γ, os monócitos e macrófagos infectados pelo 
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vírus do dengue produzem fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), interleucina 1 (IL-1), IL1β, 

IL-6, IL-8 e fator de ativação plaquetária (PAF) (Tsai, 2000).  

Uma proteína de 22-25 KDa, human cytotoxic factor (hCF), foi recentemente 

associada à patogênese do dengue hemorrágico. É detectada no soro dos pacientes com 

dengue hemorrágico em níveis séricos muito maiores que os presentes nos pacientes com 

dengue clássico. A hCF parece determinar um desvio da resposta imune do tipo Th1 para o 

tipo Th2, relativamente ineficaz e com maiores níveis de citocinas pró-inflamatórias. O fator é 

capaz de, isoladamente, aumentar a permeabilidade capilar em camundongos, animal no qual 

reproduz todas as lesões patológicas observadas nos seres humanos (Chaturvedi et al., 2000; 

Chaturvedi et al., 2001; Guzmán et al., 2002). 

O vírus do dengue pode ativar as células endoteliais. Já se demonstrou que monócitos 

infectados geram grandes quantidades de IL-6 e IL-1β, mediadores solúveis capazes de 

aumentar no endotélio a expressão de moléculas de adesão como VCAM-1 e ICAM-1. O 

TNF-α tem também papel crítico na lesão vascular transitória e provavelmente inicia os 

processos que culminam no extravasamento plasmático e hemorragias (Guzmán et al., 2002).  

A indução da resposta inata e a elevação no soro de anticorpos neutralizantes estão 

correlacionadas com a eliminação de vírus circulantes (Vaughn et al., 2000), porém a 

imunidade protetora está relacionada às respostas imunes celular e humoral (Rothman et al., 

2011). 

As manifestações clínicas iniciais do dengue não predizem se a evolução ocorrerá para 

uma forma clássica ou hemorrágica da doença. No dengue hemorrágico, inesperadamente, 

durante a evolução de um quadro de dengue clássico e coincidindo com a defervescência 

entre o terceiro e quarto dias, se intensificam os indícios de agravamento. Sinais de 
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hipoperfusão sanguínea, como inquietação, ansiedade, palidez cutâneo-mucosa, cianose 

perioral, sudorese e extremidades frias e pegajosas surgem progressivamente (Brasil, 2013). 

Com retardo do diagnóstico e do início da hidratação, os sinais e sintomas do choque se 

intensificam. A pressão arterial de difícil ou impossível obtenção caracteriza a síndrome do 

choque do dengue (Gubler, 1998). O choque se desenvolve em cerca de 1/3 dos pacientes com 

dengue hemorrágico. Os pacientes com alterações circulatórias estão em risco de morte, a 

menos que sejam correta e rapidamente tratados. A evolução é rápida e os pacientes morrem 

em 12 ou 24 horas, ou se recuperam rapidamente com hidratação venosa, uma vez que não há 

terapêutica antiviral específica contra o vírus dengue (OMS, 1997).  

A imprevisibilidade e a gravidade potencial do dengue hemorrágico valorizam os 

sinais de alerta, ou seja, aqueles que podem sugerir ao médico a iminente instalação do 

agravamento do quadro. A dor abdominal aguda e a hepatomegalia são, com freqüência, uma 

queixa imediatamente anterior ao aparecimento do choque e, portanto, de valor indicativo de 

gravidade. Os outros sinais de alarme descritos são, na verdade, decorrentes de um quadro já 

instalado, com extravasamento de plasma: derrames cavitários, hipotensão postural, pressão 

arterial convergente e oligúria (Gubler, 1998). 

A prova do laço (teste do torniquete) carece de especificidade, uma vez que pode estar 

positiva não só no dengue clássico, como também em diversas outras doenças que compõem 

o diagnóstico diferencial. A presença de plaquetopenia e hemoconcentração também não são 

um bom preditor, já que a maior parte destes pacientes permanecerá nos graus I e II do 

dengue hemorrágico. Entretanto, estes parâmetros são úteis para distinguir os pacientes que 

merecem acompanhamento mais rigoroso (Brasil, 2013).  

Os sangramentos são, em geral, mais importantes no dengue hemorrágico. Podem 

surgir no terceiro ou quarto dias, simultaneamente aos sinais de insuficiência circulatória, 
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sob a forma de petéquias disseminadas e equimoses espontâneas, ou como sangramentos 

das membranas mucosas, trato gastrointestinal e dos sítios de venopunção. Entretanto, os 

sangramentos mais intensos e frequentes tendem a surgir nos quadros finais, após a 

instalação do choque. Estes sangramentos são em geral decorrentes de coagulação 

intravascular disseminada (CIVD), decorrente do choque prolongado. A síndrome da 

angústia respiratória dos adultos pode seguir-se ao extravasamento de plasma para o interior 

dos alvéolos (Tsai, 2000).  

 Não são raras as infecções concomitantes ou secundárias causadas por bactérias, 

parasitas e outros vírus, resultando no prolongamento da febre e da hospitalização. A duração 

da doença é de sete a dez dias na maior parte dos casos. Conforme a qualidade do 

atendimento, a letalidade pode variar de 50,0% a menos de 1,0% (Tsai, 2000). 

O próprio diagnóstico de dengue hemorrágico implica em confirmar a presença de 

trombocitopenia e hemoconcentração. O hemograma mostra leucopenia, que por vezes pode 

ser muito intensa, com contagens inferiores a 2.000 leucócitos/mm3. Há também neutropenia, 

de modo que estes leucócitos são, em grande parte, linfócitos, entre os quais alguns ou 

numerosos linfócitos atípicos. Plaquetometria abaixo de 100 mil/mm3 na vigência de 

hematócritos 20,0% superiores aos valores prévios configuram dengue hemorrágico. A 

trombocitopenia abaixo de 100 mil/mm3 é muito comum sendo, às vezes, ainda mais 

importante, mesmo nos casos em que não se pode caracterizar o dengue hemorrágico. Como é 

frequentemente difícil obter os valores prévios do hematócrito de cada paciente, estimam-se 

como normais em crianças, mulheres e homens adultos os valores de 38,0%, de 40,0% e de 

45,0%, respectivamente (Brasil, 2002).  

As dosagens bioquímicas podem mostrar alteração das proteínas, das bilirrubinas e das 

aminotransferases. Estas últimas se elevam geralmente até quatro vezes o valor normal 
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(transaminases “tocadas”). Ocasionalmente, há elevação mais importante (até 10 ou mais 

vezes o valor normal), configurando um quadro de hepatite por dengue. A aspartato 

aminotransferase (AST) e a alanina aminotransferase (ALT) são enzimas hepáticas envolvidas 

no metabolismo aminoácido. O processo inflamatório resultante da infecção pelo vírus 

dengue leva a uma lesão parenquimatosa seguida da liberação destes marcadores no sangue. 

Passada a fase aguda da doença, estes voltam à normalidade durante a segunda ou terceira 

semanas de doença. A AST é encontrada em altas concentrações no músculo cardíaco, nas 

células hepáticas e no músculo esquelético e em baixa, nos rins e no pâncreas. A ALT é, 

principalmente, encontrada no fígado e, em baixas concentrações, nos rins, no coração e no 

músculo esquelético (Souza, et al., 2004). 

Uma radiografia do tórax em decúbito lateral pode detectar mais de 80% dos derrames 

pleurais. Entretanto, o exame ultrassonográfico é mais sensível para demonstração do derrame 

pleural, evidenciando também ascite, edema da vesícula biliar, derrames para e perirrenais, 

pericárdicos e subcapsulares hepáticos e esplênicos, quando a região abdominal for avaliada 

(Gubler, 1998). 

Diagnóstico laboratorial 

O diagnóstico definitivo do dengue deve ser obtido por métodos laboratoriais que 

envolvam o isolamento viral, a detecção de antígeno ou RNA viral no soro ou tecido e 

determinação de anticorpos específicios no soro de pacientes (Guzman & Kouri, 1996).  

Diagnóstico sorológico 

De todos os testes sorológicos empregados no diagnóstico do dengue, a determinação 

do IgM por MAC-ELISA tem sido o mais largamente utilizado nos últimos anos. Isto pela 

simplicidade, pela rapidez e pela utilização de equipamentos de pouca sofisticação. 
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Anticorpos IgM anti-dengue surgem na circulação sanguínea um pouco mais rápido do que 

IgG (Burke et al., 1982).  

Não há uma especificidade definida quanto aos sorotipos do vírus dengue infectante. 

Ainda que em infecções primárias a resposta humoral tenda a ser relativamente monotípica, 

nas sequenciais, nenhum exame sorológico permite o diagnóstico do sorotipo infectante. Esta 

inespecificidade acontece tanto com anticorpos IgM quanto com IgA e com IgG, sendo muito 

intensa com este último e pode ocorrer até mesmo com outros Flavivirus (Groen et al., 1999).  

Anticorpos da classe IgM anti dengue surgem um pouco mais precocemente do que da 

IgG. Aproximadamente 93,0% dos pacientes desenvolvem anticorpos desta classe em seis a 

dez dias de doença e 99,0% dos doentes testados já tem esses anticorpos entre 10 e 20 dias. A 

velocidade com que estes anticorpos aparecem varia grandemente entre os pacientes. Da 

mesma forma, varia a concentração e o tempo em que permanecem em circulação após a 

infecção (Nogueira et al., 2001; Guzmán et al., 2002). Os anticorpos IgM permanecem 

detectáveis por método imunoenzimático por captura (MAC-ELISA) por mais de 90 dias em 

pacientes com infecção primária, mas na maioria dos doentes estão indetectáveis com 60 dias. 

Uma pequena quantidade de pacientes com infecção secundária não apresenta IgM detectável 

no sangue (Kuno et al., 1991). Estes anticorpos são produzidos por pacientes com infecção 

primária e secundária e, provavelmente, por terciária também, embora a resposta em alguns 

secundários e talvez na maioria dos terciários seja transitória e esteja em baixos níveis (Kuno 

et al., 1991). No entanto, o método imunoenzimático por captura (MAC-ELISA) é o exame 

mais empregado na detecção de IgM. Sua grande vantagem é exigir uma única amostra de 

soro para um diagnóstico relativamente seguro de infecção aguda, pela detecção de anticorpos 

IgM. Em soros obtidos entre sete e 10 dias a sensibilidade é de 95% a 97%, em comparação 

com o padrão ouro, que é a IH (Groen et al., 1999; Guzmán et al., 2002). 
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Na infecção primária, logo após o aparecimento de anticorpos IgM, surgem anticorpos 

IgG, de sete a 10 dias após o início do quadro infeccioso. Os anticorpos IgG sobem muito 

durante a convalescença, decaem e persistem em títulos baixos por toda a vida (Nogueira et 

al., 2001). Na infecção secundária ocorre uma imediata resposta anamnéstica com elevação 

dos anticorpos IgG que já é intensa durante a fase aguda e que se acentua ainda mais nos 15 

dias que se seguem (Gubler, 1998; Guzmán et al., 2002). 

Detecção do vírus dengue 

O isolamento do vírus dengue envolve a inoculação intracerebral em filhotes de 

camundongos de um a três dias de vida, a cultura de células de mamíferos, a inoculação 

intratorácica do vírus em mosquitos adultos e o uso de cultura de células de mosquito 

(Guzman & Kouri, 1996). 

A inoculação em tecido cerebral de filhotes de camundongos é um procedimento caro e 

lento, além de apresentar baixa sensibilidade, sendo pouco usado. A única vantagem é a 

possibilidade de isolamento de outros vírus que causem doença semelhante ao dengue. A 

cultura em células de mamíferos, da mesma forma que a anterior, não é recomendada (Guzman 

& Kouri, 1996). Por outro lado, a inoculação intratorácica em mosquitos adultos é o método 

mais sensível para o isolamento do vírus dengue. É um método muito laborioso e exige grande 

produção do mosquito em criatórios específicos. A cultura em células de mosquito é um método 

rápido, sensível e econômico para o isolamento do vírus dengue. É o método de escolha para a 

vigilância epidemiológica do vírus dengue (Guzman & Kouri, 1996). 

A amplificação do genoma por RT-PCR (reverse transcriptase – polymerase chain 

reaction) desenvolvida para ácido ribonucleico viral revolucionou o diagnóstico viral, não só 

para o DENV. Esta técnica permite o diagnóstico do sorotipo do DENV envolvido na 

infecção. É um procedimento rápido, sensível, simples e útil na detecção do RNA viral em 
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amostras clínicas humanas, tecidos de necropsia e mosquitos. Sua sensibilidade é comparável 

ao do isolamento em cultura celular, sem, no entanto, sofrer com a presença de anticorpos 

como no isolamento viral (Guzmán & Kouri, 2002).  

Um dos maiores problemas no diagnóstico laboratorial do dengue tem sido a 

confirmação da doença em casos fatais. Muitas vezes o paciente falece após a defervescência 

ou somente uma amostra de soro é obtido precocemente, o que limita o valor do diagnóstico 

sorológico. Nesta situação, com novos métodos de imunohistoquimica é possível detectar 

antígenos do vírus dengue em uma variedade de tecidos. Da mesma forma, métodos 

envolvendo peroxidase e fosfatase conjugadas com anticorpos mono ou policlonal têm tido 

grande melhora contribuindo para o diagnóstico (Hall et al., 1991, Wong, 2004).  

A proteína NS1 é uma glicoproteína não estrutural comum aos quatro sorotipos do 

virus dengue. Está presente na circulação sanguínea de pacientes com dengue desde o 

primeiro dia de doença acompanhando a febre, tanto em infecções agudas primárias quanto 

secundárias e persiste por cerca de sete dias. Sua presença no sangue pode ser determinada 

por ensaio imunoenzimático (ELISA) e não apresenta reação cruzada com anticorpos IgM 

anti dengue. Contudo, este método não pode distinguir os quatro diferentes sorotipos do vírus 

dengue e mostram diferentes sensibilidaddes para cada um deles A sensibilidade e 

especificidade para detectar a proteína NS1 do DENV-1 são de 90,0% e 96,0%, 

respectivamente (Tang et al., 2015; Bessoff et al., 2008). 

Prevenção 

As epidemias de dengue têm um grande impacto econômico, difícil de ser medida. 

Alguns estudos mostram que este impacto é semelhante ao de doenças como a malária, a 

tuberculose, a hepatite e a meningite bacteriana. É difícil diferenciar o dengue de outras 

doenças febris agudas e o diagnóstico de certeza só é possível com a confirmação laboratorial. 
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No contexto de uma epidemia, com a ocorrência explosiva de milhares de casos, esta 

confirmação nem sempre é possível. Entretanto, o diagnóstico diferencial das doenças febris 

agudas miálgicas é amplo e o dengue inclui-se, também, entre as doenças exantemáticas, das 

quais é necessário distingui-lo (Oliveira et al., 1999). 

A ausência de uma vacina efetiva contra o dengue faz com que a prevenção primária 

da doença só possa ser realmente efetivada em áreas com risco de epidemias, quando a 

vigilância entomológica ou o combate ao vetor se antecedam à introdução do vírus. Uma vez 

que a circulação de um ou mais sorotipos do vírus tenha se estabelecido, as medidas de 

combate ao vetor e de vigilância epidemiológica da doença têm baixa efetividade (Teixeira et 

al., 1999). O combate ao Aedes aegypti está concentrado em seu controle ou erradicação. 

Ambas as medidas incluem três componentes básicos, que são o saneamento do meio 

ambiente; as ações de educação, comunicação e informação e o combate direto ao vetor, 

utilizando-se meios químicos, físicos e biológicos (Brasil, 1997). O principal objetivo da 

vigilância epidemiológica de uma doença é a identificação precoce de casos para indicar a 

adoção de medidas de controle capazes de impedir novas ocorrências. A única forma de 

prevenção do dengue é a drástica redução da população do mosquito transmissor (a zero ou a 

níveis muito próximos de zero) e, desse modo, as vigilâncias entomológicas e 

epidemiológicas devem ser indissociáveis e, idealmente, aliadas às ações de combate ao vetor 

do dengue (Teixeira et al., 1999). 

Vacinas 

Os Flavivírus são um grupo de RNA-vírus que causam uma variedade de formas 

graves de doenças em mais de 50 milhões de pessoas a cada ano em todo o mundo. 

Enquanto existem vacinas efetivas contra a febre amarela, encefalite japonesa e encefalite 

pela picada de carrapato, uma vacina efetiva contra o vírus dengue permanece em 

desenvolvimento. A efetividade dos anticorpos contra os vírus reflete sua capacidade em 
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inibir sua entrada e disseminação por vários mecanismos, inclusive a neutralização direta da 

infecção. Essa neutralização do Flavivírus “in vivo” se correlaciona com o desenvolvimento 

de uma resposta com a produção de anticorpos contra a glicoproteína do envelope viral 

(Pierson & Diamond, 2008). 

Estudos epidemiológicos têm relacionado anticorpos heterotípicos antivírus dengue 

pré-existentes na circulação como um fator de risco para o aparecimento de infecções 

secundárias mais graves. Por essa razão, a vacinação efetiva contra o dengue precisa proteger 

contra os quatro sorotipos do vírus (Durbin & Whitehead, 2010; Gailhardou et al., 2016). 

Portanto é necessária uma vacina tetravalente, cuja resposta imune não predisponha o 

indivíduo vacinado a desenvolver doença grave durante uma infecção natural em regiões 

endêmicas, tendo em vista a gravidade da situação epidemiológica e a baixa efetividade da 

maioria dos programas de combate ao Aedes aegypti (WHO, 1996).  

Recentemente foi liberada no Brasil, México, El Salvador e Filipinas uma vacina 

tetravalente recombinante para administração em humanos de nove a 45 anos de idade, via 

subcutânea. Não deve ser administrada antes dos nove anos de idade devido a menor eficácia 

e risco de hospitalização causada por efeitos adversos. É construída por substituição do gene 

estrutural do vírus atenuado da febre amarela da vacina 17D por gens estruturais de cada 

sorotipo do DENV. Apresenta eficácia baixa, perto de 60% e variável entre os diferentes 

sorotipos (Chiang et al., 2016; Khetarpal and Khanna, 2016). A baixa eficácia da vacina em 

indivíduos que nunca foram espostos ao vírus dengue restringe sua aplicabilidade em nações 

com dengue endêmico (Khetarpal and Khanna, 2016). 
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Estudo das citocina e quimiocinas 

As citocinas são pequenas proteínas com cerca de 25kD secretadas tanto por células da 

imunidade natural quanto pelas da adquirida em resposta a um estímulo ativador e indutor de 

respostas, por meio de ligação a receptores específicos. Agem como mensageiros formando 

uma rede integrada na regulação do sistema imune e outros. Na fase de ativação da resposta 

imune adquirida, as citocinas estimulam o crescimento e a diferenciação de linfócitos e na 

fase efetora da imunidade natural e adquirida elas ativam diferentes células efetoras para 

eliminar microrganismos e outros antígenos (Delves & Roitt, 2000).  

A secreção de citocinas é um evento breve e autolimitado. Não são armazenadas como 

moléculas pré-formadas e uma vez sintetizadas são rapidamente liberadas resultando em um 

efeito em cascata. Uma citocina pode agir em diferentes tipos de células (efeito pleiotrópico), 

ao passo que múltiplas citocinas possuem o mesmo efeito funcional (redundância) sobre uma 

mesma célula. (Leonard & Song, 1999). As citocinas são essenciais nas reações inflamatórias 

e imunológicas e atuam por mecanismos autócrinos, isto é, agem na própria célula que as 

secretam, ou parácrinos, quando agem em uma célula próxima. Quando produzidas em 

grandes quantidades, as citocinas podem chegar à corrente sanguínea e atuar à distância do 

local de produção, exercendo função endócrina (Leonard & Song, 1999). 

As citocinas iniciam suas ações por ligação a receptores específicos de alta afinidade 

presentes nas membranas das células-alvo. O potencial da resposta dessas células é regulado 

pela exposição desses receptores, resultando na expressão de novas funções e, algumas vezes, 

na proliferação das células-alvo (Paul & Seder, 1994).  

As citocinas são classificadas em três categorias funcionais principais, considerando 

suas principais ações biológicas: (a) as mediadoras e reguladoras da imunidade natural que 
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são produzidas principalmente por fagócitos mononucleares em resposta a agentes 

infecciosos; (b) as mediadoras e reguladoras da resposta adquirida que são produzidas 

principalmente por linfócitos T em resposta ao reconhecimento específico de antígenos 

estranhos; e (c) as estimuladoras da hematopoese que são produzidas pelas células do estroma 

da medula óssea, leucócitos e outras células e estimulam o crescimento e a diferenciação de 

leucócitos imaturos (Abbas, 2007). 

Tão importantes quanto as citocinas, seus receptores, uma ou mais proteínas 

transmembrana, têm função de traduzir os sinais consequentes da ligação com as citocinas. 

Suas porções extracelulares são responsáveis pela ligação da citocina à célula e as porções 

citoplasmáticas por dar início às vias de sinalização intracelular. Dentre as citocinas que 

medeiam e regulam a imunidade natural, o fator de necrose tumoral (TNF) é a principal delas. 

Age na resposta inflamatória aguda contra as bactérias gram negativas e outros 

microrganismos infecciosos. A principal fonte celular do TNF são os fagócitos 

mononucleares ativados, além de células T estimuladas por antígenos, “células natural killer” 

(NK) e mastócitos. O TNF tem função destacada em estimular o recrutamento de neutrófilos e 

monócitos para os locais de infecção e ativar essas células para erradicar os microrganismos 

(Delves & Roitt, 2000). 

Nesse mesmo grupo está a interleucina 1 (IL-1) que quando secretada em baixas 

quantidades atua como mediador da inflamação local, e em maiores concentrações atinge a 

corrente sanguínea e exerce efeitos endócrinos. Em sua ação sistêmica, a IL-1 induz o 

aumento da temperatura, a síntese de proteínas plasmáticas da fase aguda pelo fígado de modo 

direto, ou indiretamente pela produção de IL-6, além da produção de neutrófilos e plaquetas 

pela medula óssea. Ainda fazendo parte dessa categoria estão a interleucina 12 (IL-12), o 

interferon tipo 1, a interleucina 10 (IL-10), a interleucina 6 (IL-6), ), a interleucina 15 (IL-15), 

a interleucina 18 (IL-18) ), as quimiocinas e outras (Leonard & Song, 1999).  
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Merecem destaque as quimiocinas que são uma grande família de citocinas 

estruturalmente homólogas que estimulam o movimento dos leucócitos do sangue para os 

tecidos. O nome quimiocina é resultado da contração citocina quimiotática. São polipeptídeos 

de oito a 10 kD que contêm duas pontes dissulfeto internas. As quimiocinas são classificadas 

com base no número e na localização dos resíduos de cisteína N terminais em quimiocinas CC 

ou beta quimiocinas e quimiocinas CXC, também chamadas de alfa-quimiocinas. As 

quimiocionas CC apresentam duas cisteínas adjacentes próximas à porção amino terminal e 

nas CXC os dois resíduos de cisteína estão separados por um aminoácido qualquer (Rot & 

Von Adrian, 2004). Como regra geral, os membros do grupo CXC são quimiotáticos para 

neutrófilos e do CC, para monócitos (Palomino & Marti, 2015). 

Um pequeno número de quimiocinas possui uma única cisteína (família C) ou duas 

cisteínas separadas por três aminocácidos (CX3C). As quimiocinas envolvidas nas reações 

inflamatórias são produzidas por leucócitos em resposta a estímulos externos e as que regulam 

o tráfego celular através dos tecidos são produzidas constitutivamente pelas várias células 

desses tecidos (Rot & Von Adrian, 2004). 

As citocinas que medeiam e regulam a imunidade adquirida, por sua vez, atuam na 

proliferação e diferenciação de linfócitos após o reconhecimento do antígeno na fase de 

ativação das respostas imunes adquiridas e medeiam a ativação de células efetoras 

especializadas na fase efetora da imunidade adquirida. Tais citocinas são: a interleucina 2 (IL-

2), a interleucina 4 (IL-4), a interleucina 5 (IL-5), a interleucina 13 (IL-13) e o interferon γ, 

principalmente (Abbas, 2007).  

As citocinas que estimulam a hematopoese, tanto na resposta imune natural quanto na 

adquirida, estimulam o crescimento e a diferenciação de células progenitoras da medula 

óssea. A diferenciação e a expansão de células progenitoras da medula óssea são estimuladas 
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por citocinas que são chamadas de fatores estimuladores de colônias (CSF). São a interleucina 

7 (IL-7), a interleucina 3 (IL-3), eritropoetina, a interleucina 9 (IL-9), e a interleucina 11 (IL-

11) (Abbas, 2007).  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Contribuir para o aperfeiçoamento do diagnóstico clínico-laboratorial do dengue e do 

dengue hemorrágico em crianças e adolescentes até 16 anos de idade. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Identificar os fatores preditivos clínico-laboratoriais associados ao diagnóstico de 

dengue e de dengue hemorrágico em pacientes até 16 anos de idade internados no Hospital 

Municipal Jesus, RJ;  

b) Investigar o envolvimento de um painel diferencial de citocinas na imunopatologia 

do dengue grave na população de estudo. 

 



66 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo de série de casos de dengue realizado no Hospital Municipal 

Jesus (HMJ), uma unidade pediátrica da Secretaria de Saúde (SMS) do município do Rio de 

Janeiro. Teve como cenário a epidemia de dengue ocorrida no primeiro semestre do ano de 

2008, naquela cidade e outras vizinhas (Brasil, 2014).  

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal 

de Saúde – CEP SMS-RJ-, constituído nos Termos da Resolução CNS número 196/96 

registrado na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, sob o número 236/08, e pelo Comitê 

de Ética do Instituto de Pesquisas Cínicas Evando Chagas, FIOCRUZ, sob o Nº. 

CAAE3723.0.000.009-08/13318113.7.0000.5248.  

O estudo foi realizado a partir da revisão de prontuários de pacientes com até 16 anos 

de idade, internados com dengue naquele hospital, entre os dias 01 de janeiro e 30 de junho de 

2008. O HMJ possui 140 leitos para a internação de crianças, distribuídos entre os serviços de 

clínica, ortopedia e cirurgia. Desses leitos, seis estão em unidades de terapia intensiva e 10 

são destinados aos cuidados de pacientes com doenças de complexidade intermediária. Os 

pacientes admitidos para tratamento eram referenciados por uma central de internações da 

SMS que atendia a cidade do Rio de Janeiro e outras próximas ou resultaram de demanda 

ambulatorial própria.  

Conforme a gravidade do quadro apresentado pelo paciente admitido, o pediatra de 

plantão encaminhava-o para a unidade de tratamento intensivo, intermediária ou uma 

enfermaria reservada para internação destes doentes. Chegando lá, eram realizados anamnese 

e exame físico, seguidos da coleta de sangue para realização de hemograma com contagem de 

série branca, vermelha e plaquetas, dosagem de aminotransferases, de fosfatase alcalina, de 
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gama GT, de proteínas totais, de albumina, de ureia, de creatinina e dos íons sódio, potássio e 

cálcio. Diante de evidências clínicas que sugerissem derrame pleural ou ascite, um exame 

ultrassonográfico de tórax e abdome era realizado. O estudo sorológico, com determinação de 

IgM qualitativa, foi realizado somente uma vez em cada paciente, em soro coletado após o 

sétimo dia de doença. 

3.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

3.2.1 Critérios de inclusão 

Para realização deste estudo, foram incluídas todas as crianças com o diagnóstico de 

suspeição de dengue internadas no HMJ no período de 01 janeiro a 30 de junho de 2008. 

Foram considerados casos suspeitos de dengue todos os pacientes que apresentassem doença 

febril aguda com duração de até sete dias, acompanhada de pelo menos dois dos sinais ou 

sintomas inespecíficos como cefaleia, prostração, dor retrorbitária, exantema, mialgia ou 

artralgia, associados ou não a presença de hemorragias, além de ter estado nos últimos 15 dias 

em área onde estivesse ocorrendo transmissão de dengue ou na infestação por Aedes aegypti 

(Brasil, 2013). 

A internação das crianças obedeceu aos critérios de gravidade instituídos pelo 

Ministério da Saúde do Brasil, destacando como sinais de alarme, a queixa de dor abdominal, 

a presença de hepatomegalia dolorosa, de vômitos persistentes, de hipotensão postural, de 

manifestações hemorrágicas, de sonolência, de irritabilidade, de desidratação, de hipotermia, 

do aumento do hematócrito, da plaquetopenia ou de dificuldade respiratória (Brasil, 2013), 

Ao longo do período de internação e conforme a sua gravidade, os casos foram 

estadiados pelo médico acompanhante obedecendo a esses critérios. Em conformidade com 

essas orientações, os pacientes com as características descritas acima e sem sinais de alarme, 

cujas prova do laço fossem negativas e não apresentassem manifestações hemorrágicas 
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espontâneas foram estadiados no grupo A, e aquele que, ao contrário, apresentassem tais 

manifestações hemorrágicas, o foram no grupo B. Essas duas formas corresponderiam ao 

dengue clássico. Os pacientes que evoluíssem apresentando sinais de alarme e sem hipotensão 

arterial foram estadiados no grupo C, dengue com complicações. Já aqueles com hipotensão 

arterial, foram incluídos no grupo D (Brasil, 2013). Essas duas formas corresponderiam ao 

dengue hemorrágico. O estadiamento do quadro clínico apresentado pelo paciente no 

momento da internação poderia sofrer evolução com o agravamento da doença, e vários o 

sofreram, de modo que, para esse estudo, a classificação final do quadro utilizada foi o estágio 

mais avançado da doença, relatado no registro médico. 

Foram aceitos os critérios descritos nos registros utilizados pelos médicos para 

classificação dos casos. Deste modo, os casos de dengue foram definidos como (a) dengue 

confirmado por critério clínico e laboratorial, isto é, manifestações clínicas definidas 

anteriormente e detecção de IgM específica em amostras clínicas, e (b) dengue confirmado 

por critério clínico-epidemiológico, considerando o quadro clínico do paciente conforme 

definição prévia e vínculo epidemiológico tendo em vista a situação epidêmica naquele 

momento. 

A seleção dos casos para dosagem das citocinas e quimiocionas foi realizada a partir 

do recolhimento dos excedentes de amostras de sangue destinadas à realização de exames 

para acompanhamento dos pacientes internados com dengue. Estas amostras seriam 

rotineiramente descartadas após cumprimento de sua finalidade original. O período de coleta 

aconteceu de 31 de março a 31 de maio de 2008. O número crescente de internações por 

dengue desde o início de janeiro, a definição de procedimentos técnicos para a realização do 

estudo e o cumprimento de exigências éticas para a realização da pesquisa definiram o início 

da coleta de dados. Com a proximidade do inverno em fins de maio, a epidemia arrefeceu e os 

pacientes deixaram de ser encaminhados para o hospital. Assim, neste período, foram colhidas 
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sequencialmente amostras sanguíneas de 240 pacientes durante a internação e, 

posteriormente, em consulta ambulatorial. Durante o período de internação, por necessidade 

de confirmação laboratorial da evolução clínica desfavorável de cada paciente, mais de uma 

amostra de sangue foi obtida de cada paciente. Alguns tiveram até cinco amostras colhidas 

durante a internação e, às vezes, mais de uma em um só dia.  

A seleção dos casos para as dosagens das citocinas e quimiocinas foi baseada em 

quatro critérios: a) Priorização de pacientes com positividade do teste utilizado para detecção 

de IgM; b) tempo de doença, com o objetivo de avaliar os pacientes nas fases crítica e de 

convalescença; c) existência de mais de uma amostra por paciente; d) concordância do critério 

de classificação dos casos de dengue (classificação do Ministério da Saúde do Brasil e a da 

Organização Mundial de Saúde). De acordo com os critérios citados, a dosagem das citocinas 

e quimiocinas foi realizada em amostras sanguíneas de 134 pacientes. Dentre estes casos, 123 

(91,8%) tinham IgM reagentes, nove (6,7%) não tiveram amostras colhidas para sua 

determinação e, em dois (1,5%), o exame foi realizado em amostras coletadas no quinto e 

sétimo dias de doença, ambos com resultados não reagentes. Estes 11 (8,2%) últimos casos 

foram considerados como não reagentes. 

Para o estudo das citocinas e quimiocinas os casos de dengue foram classificados em: 

a) fase aguda precoce, casos com dois a seis dias de doença (38 amostras, média de 5,29 dias 

de doença); b) fase aguda tardia, casos com sete a nove dias de doença (128 amostras, com 

média de 7,8 dias de doença); c) fase de convalescença, casos com 10 a 14 dias de doença (92 

amostras, com média de 11,02 dias de doença). Os títulos de citocinas e quimiocinas 

circulantes dosados no soro dos pacientes foram correlacionados com a presença de 

complicações clínicas e com os dias de doença no momento da coleta do sangue.  
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Para a análise das citocinas e quimiocinas amostras de soro foram coletadas do 

segundo ao décimo terceiro dias após o início da doença e comparadas com os soros de 37 

controles sadios da mesma faixa etária da população de estudo.  

3.2.2 Critérios de exclusão 

Os prontuários que não foram encontrados para avaliação dos critérios utilizados para 

definição de casos suspeitos de dengue foram excluídos do estudo.  

 

3.3 VARIÁVEIS DE INTERESSE 

Os dados dos registros médicos referentes ao atendimento, evolução e classificação 

dos casos estudados foram digitados em um banco de dados construído especialmente para 

esta pesquisa no programa SPSS 17.0 for Windows. As variáveis utilizadas para a criação do 

banco de dados foram as seguintes: 

a) Número do registro médico 

b) Idade – Obtida a partir da data de nascimento registrada em uma folha de rosto 

identificadora de cada paciente, própria do prontuário médico. A idade foi registrada em 

números inteiros de meses ou anos completos, sem consideração de frações em dias. 

Para este estudo, consideramos as faixas etárias compostas de crianças com menos de 

um ano, de um a quatro, de cinco a nove, de dez a quatorze e de quinze a dezenove anos 

de idade.  

c) Procedência – Foi considerada a unidade domiciliar de residência de cada paciente na 

cidade do Rio de Janeiro ou vizinhas, no momento de início dos sintomas. 

d) Febre – A temperatura corporal foi medida no oco axilar. Foi considerada ausência de 

febre quando a temperatura axilar foi igual ou inferior a 37,5oC; febre baixa, quando a 

temperatura medida se localizava entre 37,6oC e 38,5oC e elevada, quando superior a 
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este patamar (Pereira, 1975). Nesta avaliação, foi considerado o maior valor atingido 

pela temperatura axilar do paciente, medida no período inicial de sete dias de doença 

aguda, estando o paciente internado ou ainda no domicílio. 

e) Diarreia – Quando as crianças apresentaram pelo menos um episódio de emissões 

caracterizado pelo aumento do volume das evacuações, associado à diminuição da 

consistência das fezes, consequente à má absorção de água e eletrólitos (Sabrá et al., 

2005).  

f) Sangramento gastrointestinal – definido como a presença de vômitos com sangue de 

coloração variando do vermelho vivo rutilante a uma tonalidade negra, semelhante à 

borra de café ou piche (hematêmese) e melena que é a emissão de fezes negras e 

amolecidas que lembram borra de café (Coelho & Vieira, 2004). 

g) Positividade da Prova do Laço – A prova foi considerada positiva se havia mais de 10 

petéquias em uma área previamente delimitada de 2,5cm2 do antebraço do paciente. 

Para tanto, mediu-se a pressão arterial da criança em posição deitada ou sentada e os 

valores médios da pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) foram calculados 

pela seguinte equação: PAS+PAD/2. O manguito foi insuflado novamente até o valor 

médio encontrado e mantido assim por três minutos, após o que foi desinsuflado e feita 

a leitura (Brasil, 2013). A prova do laço foi realizada no momento da internação.  

h) Hepatomegalia Dolorosa – Aumento do fígado superior ou igual a três centímetros do 

rebordo costal direito, considerado a partir do terceiro dia de doença (Martinez-Torres. 

2005).  

i) Hemoconcentração – Considerou-se os seguintes valores normais do hematócrito: 

crianças menores de um mês, 51%; de dois a seis meses, 35%; de sete meses a dois 

anos, 36%; de três a seis anos, 37% e em maiores de sete anos, 38%. A 

hemoconcentração foi considerada em presença da elevação em 20% ou mais do 
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hematócrito, considerando o hematócrito inicial ou sua diminuição em 20% ou mais 

após tratamento com reposição de volume (Martinez-Torres, 2005; Brasil, 2013). 

j) Derrame pleural e ascite – Somente os casos diagnosticados por métodos de imagem 

(radiografia de tórax e ultrassonografia) foram considerados para este estudo. 

l) Edema subcutâneo – Presença de infiltração hídrica no tecido celular subcutâneo. Foi 

descrito isoladamente em pálpebras, mãos, pés e bolsa escrotal ou mesmo de forma 

difusa, constituindo-se em anasarca.  

m) Detecção de IgM por ensaio imunoenzimático – O diagnóstico sorológico de dengue foi 

feito através da detecção da imunoglobulina M (IgM) específica qualitativa, por ensaio 

imunoenzimático no Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels, Rio de Janeiro, 

obedecendo a rotina estabelecida no município, em soro colhido para esse fim e após o 

sétimo dia de doença.  

n) Comparação da classificação utilizada no estudo, segundo o Ministério da Saúde 

(Brasil, 2013) com a preconizada pela Organização Mundial de Saúde: de acordo com a 

Organização Mundial de Saúde (World Health Organization, 1997), os pacientes 

classificados como Dengue Clássico são aqueles que apresentam história 

epidemiológica compatível com a doença e confirmada laboratorialmente pela detecção 

de IgM específico. As manifestações hemorrágicas espontâneas estão presentes ou 

ausentes e não há sinais de alarme. Já os pacientes com dengue hemorrágico são 

classificados, conforme sua gravidade, em quatro graus: (1) Grau I, febre acompanhada 

por sintomas constitucionais não específicos, em que a única manifestação hemorrágica 

é a prova do laço positiva; (2) Grau II, além das manifestações do grau I, presença de 

sangramentos cutâneos e outras hemorragias; (3) Grau III, falência circulatória 

manifestada por pulso rápido e fraco, estreitamento da pressão arterial (pressão 

diferencial inferior a 20 mmHg) ou hipotensão, com a presença de pele fria e pegajosa e 



73 

inquietação; (4) Grau IV, choque profundo, pulsos impalpáveis, pressão arterial não 

detectável. Em todos os casos da febre hemorrágica do dengue devem estar presentes a 

febre, a tendência à hemorragia, a plaquetopenia inferior a 100.000/mm³ e evidência de 

extravasamento plasmático. Esta última, manifestada por pelo um dos seguintes 

achados: hemoconcentração compreendida como a queda do valor do hematócrito maior 

ou igual 20% após a reposição volêmica ou derrame pleural ou ascite ou 

hipoalbuminemia. Os graus III e IV são considerados a síndrome do choque do dengue. 

o) Hemograma e bioquímica sanguínea – Amostras de sangue foram colhidas por 

venopunção periférica em frasco contendo heparina para realização de hemograma com 

dosagens de série branca e vermelha, hematócrito e hemoglobina. As plaquetas foram 

colhidas segundo o mesmo procedimento, porém, em frasco contendo anticoagulante 

EDTA. Tais leituras foram realizadas em aparelho para contagem de células sanguíneas 

(modelo Cell Dyan 3200 SL, Abbott Diagnostic Division). Na mesma punção venosa, 

outra alíquota de sangue foi obtida, porém, em frasco sem adição de anticoagulantes 

para obtenção de soro que foi utilizado na dosagem de sódio, potássio, uréia, creatinina, 

AST, ALT, fosfatase alcalina, proteína total e albumina. Todos estes exames eram 

repetidos, principalmente o hemograma, na medida da necessidade para um melhor 

acompanhamento dos pacientes, considerando a forma abrupta de agravamento do caso.  

p) Tempo de doença: período compreendido entre o dia de aparecimento dos sintomas do 

dengue estando o paciente ainda no domicílio ou internado em uma instituição 

hospitalar, somado ao tempo de internação no Hospital Jesus até a alta hospitalar. 

Os valores de referência padronizados no hospital e medidos por aparelho da 

Biotecnica Instrumens, modelo Targa 3000, da Random Access Chemistry Analysis foram: 

uréia, 10–50 mg/dl; creatinina, 0,3–0,8 mg/dl; sódio, 135 - 145 mEq/l; potássio, 4 mEq/l; 
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AST, até 32 Ui/ml; ALT, até 31 Ui/ml; proteína total, 6,1-7,9 g/dl; albumina, 3,5-4,8 mg/dl; 

fosfatase alcalina, até 645 Ui/l. 

Para o estudo do leucograma considerou-se os seguintes valores normais: leucometria 

global, de 5000 a 8000 leucócitos/mm3; eosnófilos, de 1,0% a 2,0%; basófilos, até 1%; 

neutrófilos, de 40% a 60%; linfócitos, de 30% a 50% e monócitos, de 6% a 8% das células em 

uma análise de 100 campos visuais. Quando da existência de dois ou mais exames no mesmo 

dia, optou-se pelo que apresentasse menor número de leucócitos. Plaquetometria igual ou 

superior a 150.000/mm3 foi considerada normal. 

Também foram utilizados neste estudo os resultados de hemogramas, testes 

bioquímicos e exames de imagens que tinham sido realizados em outras unidades de saúde e 

trazidos pelos pacientes ao Hospital Municipal Jesus. 

3.4 COLETA, PROCESSAMENTO E TRANSPORTE DAS AMOSTRAS PARA O 
ESTUDO DAS CITOCINAS E QUIMIOCINAS. 

A dosagem das citocinas e quimiocinas foi realizada em resíduos de amostras 

sanguíneas coletadas para diagnóstico e seguimento da doença, de acordo com a gravidade da 

forma clínica, em geral descartados após a sua utilização. Todas as amostras coletadas foram 

acondicionadas em frascos estéreis e estocadas a 70ºC negativos até a dosagem das citocinas e 

quimiocinas. 

3.5 TÉCNICAS LABORATORIAIS EMPREGADAS PARA O ESTUDO DAS 
CITOCINAS E QUIMIOCINAS 

O sangue dos pacientes foi coletado diretamente em frascos a vácuo e sem adição de 

anticoagulantes, por técnicos habilitados. No laboratório, permanecia em temperatura 

ambiente até retração completa do coágulo. Os excedentes do soro de cada amostra eram 

transferidos para frascos de vidro e mantidos sob refrigeração em gelo, onde eram 

transferidos, no mesmo dia, para o laboratório do Serviço de Infectologia do Hospital 
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Universitário Antonio Pedro da Universidade Federal Fluminense (HUAP/UFF). Em seguida, 

cada amostra de soro foi centrifugada a 3000 rpm durante 10 minutos, ao fim do qual era 

distribuída em alíquotas de 150 microlitros e conservadas em freezer a 70ºC negativos até a 

realização dos testes. Para a dosagem das citocinas e quimiocinas, as amostras foram 

descongeladas e TNF, IL10, IL13 e IFNγ foram imediatamente quantificadas por ensaio 

imunofluorescente biométrico de microesferas multiplex de alta sensibilidade (0,13-

2,000pg/mL) de acordo com instruções do fabricante (Milliplex, Millipore) e analisadas por 

um leitor Multiplex Bio-Plex Workstation & Bio-Plex Manager Software from Bio-Rad 

Laboratories. As quimiocinas CXCL10/IP10 e MIF foram quantificadas nas mesmas 

amostras (anteriormente descongeladas). A CXCL10/IP10 foi detectada em kits Milliplex 

(3,2-10,000 pg/mL) e o MIF foi detectado por ELISA (DuoSet, R&D Systems, 31-

2,000pg/mL).  

Alguns pacientes foram testados duas vezes, mas nenhuma análise estatística foi 

realizada com amostras dobradas. Em tais casos, a média de duas amostras para o mesmo 

indivíduo foi usada. Este procedimento foi usado para análise considerando a variação do 

tempo (4-6; 7-9; 10-14 dias).  

3.6 DOSAGEM DE IgG 

A dosagem de IgG foi realizada no Laboratório de Imunologia da FIOCRUZ 

utilizando um ensaio imunoenzimático in-house, segundo técnica descrita por Miagostovich e 

colaboradores (1999). A classificação do dengue em infecção primária e secundária levou em 

conta a quantificação da IgG em amostras de soro em diferentes dias após o início dos 

sintomas da doença, de acordo com um método desenvolvido e validado por Cordeiro e 

colaboradores (2009).  
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3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A descrição das variáveis categóricas e contínuas do estudo clínico-epidemiológico 

foi feita através do cálculo das frequências brutas e relativas, médias, medianas e desvios 

padrões. Para análise das variáveis categóricas (presença da febre, cefaleia, vômitos, dor 

muscular, dor abdominal, adinamia, exantema, petéquias, prurido, diarreia, epistaxe, dor 

retrorbitária, gengivorragia, edema subcutâneo, sangramento gastrointestinal e sonolência) 

foram utilizados o teste qui-quadrado ou o teste exato de Fisher. Foram considerados com 

significância os valores de p<0,05. Os dados foram analisados no programa SPSS 17 for 

Windows. Inicialmente foi feita uma descrição gráfica das variáveis numéricas que são 

observadas de forma repetida por até 15 dias utilizando diagramas de caixa. Para 

determinar os fatores associados com a ocorrência de dengue hemorrágico foram 

utilizados, inicialmente, os testes qui-quadrado e t-Student dependendo se a variável cuja 

associação com a ocorrência de dengue hemorrágico fosse categórica ou numérica. 

Posteriormente, e com o objetivo de quantificar os efeitos das variáveis com associação 

significativa, foi usado um modelo de regressão logística, primeiramente simples e depois 

múltipla. Foram considerados como fatores associados aqueles que tiveram valor p <0,05 

para os testes correspondentes. O programa estatístico S-Plus 8.0 foi usado para realizar as 

análises. Os gráficos utilizados para demonstração dos valores obtidos para albumina, 

sódio, hemoglobina, hematócrito, leucograma, plaquetas, AST e ALT foram gerados pelo 

programa estatístico GraphPad Prism versão 5.0 para Windows, San Diego, CA, EUA. 

Para o estudo das citocinas, o teste não paramétrico de Mann-Whitney foi usado para 

avaliar as diferenças entre pacientes com DH e DC. A correlação entre parâmetros 

clínico/laboratorial e produção de citocinas/quimiocinas em amostras de sangue foi estimada 

pela correlação de Spearman. O teste exato de Fisher foi usado para avaliar frequências de 

positividade em sintomas específicos.Os programas estatísticos utilizados para os cálculos 
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foram SPSS for Windows and GraphPad Prism versão 5.0 para Windows, San Diego, CA, 

EUA. 
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4 RESULTADOS 

4.1 ESTUDO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO E LABORATORIAL DO DENGUE 

4.1.1 População de estudo 

Entre os meses de janeiro e junho de 2008, admitiram-se para tratamento no Hospital 

Municipal Jesus (HMJ) 474 pacientes com diagnóstico de dengue, sendo que em três desses a 

doença teve início após o dia 27 de dezembro do ano anterior. Após avaliação clínico-

epidemiológica e laboratorial realizadas pelos profissionais de saúde do HMJ, o diagnóstico 

da doença foi confirmado em 445 (93,9%) deles (Fluxograma). 

Os prontuários destes pacientes foram solicitados ao serviço de arquivo do hospital 

para que um observador único preenchesse, a partir deles, um protocolo criado 

exclusivamente para esta observação (Apêndice 1). Houve uma perda de 26 (5,8%) casos 

devido a não localização dos registros médicos. Portanto, dos 445 pacientes com diagnóstico 

de dengue, restaram 419 (94,2%) que foram incluídos neste estudo. Estes pacientes foram 

internados entre os dias 01 de janeiro e 30 de junho de 2008.  

Dos 26 pacientes com diagnóstico de dengue cujos prontuários não foram localizados, 

10 (38,5%) apresentavam IgM reagente, três (11,57%) não reagentes e um (3,8%), 

indeterminado. Em 12 (46,2%) doentes as amostras de soro não foram colhidas para esse 

exame. Todos os pacientes excluídos tiveram a identificação por sexo realizada. Deste modo, 

15 (57,7%) pertenciam ao sexo feminino e 11 (42,3%) ao masculino. As perdas ocorridas no 

estudo, de acordo com o sexo, não foram significativas (X2= 0,73; p=0,3924). Não foi 

possível determinar as idades destes pacientes, uma vez que os prontuários não foram 

localizados (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Hospital Municipal Jesus - Distribuição dos casos de dengue estudados e 
excluídos, considerando a distribuição por sexo no período de janeiro a 
junho/2008. 

 

Sexo Pacientes estudados 
N (%) 

Excluídos 
N (%) 

Total 
N (%) 

Masculino 222 (95,3) 11 (4,7) 233 (100,0) 

Feminino 197 (93,0) 15 (7,0) 212 (100,0) 

Total 419 (94,2) 26 (5,8) 445 (100,0) 

X2= 0,73; p=0,3924 

Neste mesmo grupo, quando se considerou os meses de internação, dos 10 casos que 

apresentaram IgM reagente, nove foram admitidos nos meses de fevereiro, março e abril (três 

em cada mês) e um em maio. Dos 12 doentes que não tiveram amostras de soro colhidas, 

quatro foram internados em janeiro, dois em fevereiro, outros dois em março, três em abril e 

um em maio. Entre os três casos cujos resultados se mostraram não reagentes, um foi 

admitido em janeiro e os outros dois em maio. O paciente que apresentou resultado 

indeterminado foi internado no mês de em março.  

Na Tabela 2 é apresentada a distribuição de casos de dengue confirmados, excluídos e 

estudados, de acordo com o mês de observação. As perdas ocorridas no estudo, de acordo 

com os meses em que ocorreram, não foram significativas (X2= 9,95; p=0,1266 – 6 graus de 

liberdade). 
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Tabela 2 – Hospital Municipal Jesus - Distribuição dos casos de dengue confirmados, 
excluídos e estudados no período de janeiro a junho/2008. 

 

Meses 
Estudados  

N (%) 
Excluídos 

N (%) 
Total 
N (%) 

Janeiro 28 (84,8) 5 (15,2) 33 (100,0) 

Fevereiro 50 (90,9) 5 (9,1) 55 (100,0) 

Março 133 (95,7) 6 (4,3) 139 (100,0) 

Abril 159 (96,4) 6 (3,6) 165 (100,0) 

Maio 45 (91,8) 4 (8,2) 49 (100,0) 

Junho 04 (100) — 4 (100,0) 

Total 419 (94,2) 26 (5,8) 445 (100) 

X2= 9,95; p=0,1266 (6 graus de liberdade) 

Portanto, 419 pacientes foram incluídos no estudo, sendo que 329 (78,5%) tinham IgM 

reagente e foram classificados segundo dados clínicos e laboratoriais. Dos 90 (21,5%) 

restantes, cujo diagnóstico foi realizado segundo critérios clínicos e epidemiológicos, 20 

(4,8%) eram de pacientes com IgM não reagente, 65 (15,5%) não tiveram amostras de soro 

colhidas e cinco (1,2%) tiveram resultado indeterminado. As amostras de soro dos pacientes 

com títulos de IgM não reagentes ou indeterminados foram coletadas antes do sexto dia de 

doença (Fluxograma).  

4.1.2  Distribuição da população de estudo de acordo com a classificação dos casos de 
dengue. 

Quanto à gravidade dos casos, a população de estudo foi classificada em dengue 

hemorrágico (DH) e dengue clássico (DC). O dengue hemorrágico ocorreu em 70,6% 

(296/419) dos casos, sendo mais observado nos pacientes com confirmação clínico-

laboratorial [RC=1,97 (IC 95%=1,18-3,30)] (Tabela 3). 
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Fluxograma – Hospital Municipal Jesus – Distribuição da população de estudo de acordo 
com a classificação dos casos de dengue (Período: janeiro a junho de 2008)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casos Suspeitos de Dengue Internados no Hospital Municipal Jesus entre janeiro e junho/2008  -  474  Pacientes. 

Total de pacientes confirmados como dengue: 445 

Perdas - Sem Prontuários. 

IgM Reagente 10  

Não Colhidos 12                26 -5,8% 

Não Reagentes 03  

Indeterminado 01 

Confirmação Clínica e laboratorial 
(IgM reagente) – 329 – 78,5% 

População de estudo – 419 

Confirmação Clínica-Epidemiológica 

IgM  não reagente       20- 4,8% 

Indeterminado         05- 1,2%        90  --  21,5% 

Soros não coletados   65- 15,5% 

DH – 243 - 73,9% DC – 86 – 26,1% DH – 53 (58,9%) DC –37 – 41,1% 
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Tabela 3 – Hospital Municipal Jesus - Distribuição das formas clínicas de DH e DC no 
período de janeiro a junho de 2008, considerando os parâmetros utilizados 
para confirmação de casos. 

 

Confirmação do caso 
DH 

N ( %) 
DC 

N (%) 
Total 
N (%) 

Clínica e laboratorial 243 (73,9) 86 (26,1) 329 (100,0) 

Clínica e epidemiológica 53 (58,9) 37 (41,1) 90 (100,00 

Total 296 (70,6) 123 (29,4) 419 (100,0) 

 

4.1.3  Distribuição da população de estudo de acordo com o mês de internação, 
procedência, sexo e idade. 

Os primeiros casos de dengue incluídos na população de estudo foram observados 

em dezembro de 2007. Mais precisamente, foram três casos que iniciaram o quadro da 

doença na última semana daquele mês, porém foram internados em janeiro de 2008. Os 

pacientes foram admitidos em todos os meses do primeiro semestre de 2008. O número de 

internações seguiu num crescente durante os quatro meses seguintes com a evolução da 

epidemia, atingindo o máximo em abril desse ano. Nesse mês, 159 (38,0%) pacientes 

foram internados. Considerando-se o número de crianças estudadas, 370 delas foram 

internadas até abril, perfazendo um percentual acumulado de 88,3% das admissões por 

dengue (Tabela 4 e Gráfico 5). 

Dos 419 casos estudados, 314 (74,9%) eram procedentes da cidade do Rio de Janeiro, 

sendo 215 (68,5%) classificados como dengue hemorrágico e 99 (31,5%) como clássico. 

Entre os 105 (25,1%) casos procedentes de municípios vizinhos, 81 (77,1%) foram 

classificados como dengue hemorrágico e 24 (32,9%) como clássico. Não houve diferença 

estatística em relação à forma clínica do dengue quando os dois grupos foram comparados 

(p=0,1174). 



83 

 

Tabela 4 – Hospital Municipal Jesus - Distribuição dos pacientes considerando o mês de 
internação e as formas clínicas de DH e DC no período de janeiro a 
junho/2008. 

 

Meses DH 
N (%) 

DC 
N (%) 

Total 
N (%) 

Total acumulado 
N (%) 

Janeiro 18 (68,0) 10 (32,0) 28 (100,0) 28 (6,7) 

Fevereiro 32 (64,0) 18 (36,0) 50 (100,0) 78 (18,6) 

Março 88 (66,2) 45 (33,8) 133(100,0) 211 (50,3) 

Abril 118 (74,2) 41 (25,8) 159 (100,0) 370 (88,3) 

Maio 38 (84,4) 07 (15,6) 45 (100,0) 415 (99,0) 

Junho 02 (50,0) 02 (50,0) 04 (100,0) 419 (100,0) 

Total 296 (70,6) 123 (29,4) 419 (100,0) - 

 

 

Gráfico 4 - Hospital Municipal Jesus - Distribuição da população de estudo considerando 
os meses de internação entre janeiro e junho/2008. 

 

 

 

O número de pacientes pertencentes ao sexo masculino (222/419 casos – 53,0%) foi 

maior do que o do feminino (197/419 casos – 47,0%). A frequência de dengue hemorrágico 

nos pacientes do sexo masculino (157 casos – 70,7%) foi semelhante à observada naqueles do 

feminino (139 casos – 79,5%) (p=0,9433).  
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As idades dos pacientes variaram entre um mês e 16 anos, apresentando média e 

mediana, respectivamente, 8,3 e 9 anos. A doença esteve presente em todas as faixas etárias 

adotadas para o estudo. Houve uma concentração de casos nas de cinco a nove e de 10 a 16 

anos de idade (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Hospital Municipal Jesus - Distribuição das formas clínicas de DH e DC 
considerando as faixas etárias no período de janeiro a junho/2008. 

 

Idade em anos 
DH 

N (%) 
DC 

N (%) 
Total 
N (%) 

< 01 11 (50,0) 11 (50,0) 22 (100,0) 
01 – 4 15 (45,5) 18 (54,5) 33 (100,0) 
05 – 9 152 (76,4) 47 (23,6) 199 (100,0) 

10 – 14 118 (72,0) 46 (28,0) 164 (100,0) 
15 – 19 0 01 (100,0) 01 (100,0) 
Total 296 (100,0) 123 (100,0) 419 (100,0) 

 

Quando consideramos as faixas etárias de crianças com idade inferior a cinco anos e de 

cinco a 16, encontramos 364 (86,9%) nestas e 55 (13,1%) naquelas. Na faixa etária composta 

por crianças mais velhas, 270 (74,2%) tinham DH e na de mais jovens 26 (47,3%), também, 

foram assim classificados. De acordo com estas faixas etárias avaliadas, o estudo demonstrou 

que a chance de ocorrência de dengue hemorrágico em crianças com idade igual ou superior a 

cinco anos foi 3,2 vezes superior àquela das crianças menores de cinco anos [RC=3,2 (95% 

IC=1,73-5,95)]. 

O período de internação dessas crianças variou de um a 20 dias, com média e mediana 

de 4,9 e 5,0 dias, respectivamente, e desvio padrão de 2,5. Com até sete dias de hospitalização 

obtiveram alta 90,7% (380/419) das crianças, 69,7% (265/380) com DH e 30,3% (115/380) 

com DC. Os demais pacientes, 9,3% (39/419), foram dispensados para o domicílio no período 

entre oito e 20 dias, dos quais 79,5% (31/39) com DH e 20,5% (8/39) com DC.  
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A evolução para o óbito ocorreu em 1,4% (6/419) dos doentes. Todos com DH e assim 

distribuídos: dois no primeiro dia de internação, um no segundo, um no quarto, um no quinto 

e um no décimo terceiro. 

O príodo de estado do dengue (ou tempo de duração da doença) nessa casuística variou 

de três a 24 dias, com média e mediana, respectivamente, de 10,8 e 10,0 dias e desvio padrão 

de 2,8. Deste modo, este período foi igual ou inferior a sete dias em 6,7% (28/419) dos 

doentes, 28,6% (8/28) com DH e 71,4% (20/28) com DC. Doença com duração entre oito e 14 

dias foi observada em 85,9% (360/419) das crianças, 73,1% (263/360) com DH e 26,9% 

(97/360) com DC. O dengue cursou entre 15 e 24 dias em 7,4% (31/419) dos pacientes, 

80,6% (25/31) com DH e 19,4% (6/31) com DC.  

Dos doentes que evoluíram para o óbito (cinco do sexo masculino e um do feminino), 

todos apresentavam DH com confirmação clínico-laboratorial. Estes pacientes se 

encontravam nas faixas etárias de 6 a 9 anos, com cinco (83,3%) casos, e de 10 a 16, com um 

(16,7%). Os óbitos ocorreram nos meses de fevereiro, março e maio em uma (16,7%), duas 

(33,3%) e três (50,0%) crianças, respectivamente. Na primeira semana de doença aconteceram 

quatro óbitos, sendo um no quinto dia de doença e três no sétimo, corroborando a agudez da 

doença. Os demais óbitos ocorreram no oitavo e 18º dias. Este último paciente foi o único 

submetido à necrópsia, cujo laudo determinou como “causa mortis” a hemorragia pulmonar 

extensa com focos de necrose, derrame pleural bilateral, hepatite aguda com esteatose, focos 

de necrose e hemorragias centrolobulares e colestase intra-hepática. 

4.1.4 Distribuição da população de estudo de acordo com as manifestações clínicas. 

4.1.4.1 Febre 

Todos os doentes tiveram a temperatura axilar anotada em seus respectivos prontuários 

durante o período de internação, e apresentaram febre como manifestação inicial da doença. 

Contudo, em 143 (34,1%) pacientes transferidos para o Hospital Municipal Jesus, não foi 
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possível obter o valor numérico dessa medida, uma vez que não fora anotado em sua guia de 

transferência. Nela havia apenas o relato da presença de febre e o dia de seu surgimento. 

Deste modo, em 276 (65,9%) pacientes o valor da temperatura axilar foi conhecido. A febre 

esteve elevada, isto é, maior do que 38,5o C, em 230 (83,3%) casos e baixa, igual ou inferior a 

38,5o C, em 46 (16,7%). Entre as 230 crianças com temperatura elevada, 166 (72,2%) 

apresentaram dengue hemorrágico e 64 (27,8%), clássico. No grupo de 46 doentes com febre 

baixa, 30 (65,2%) tinham dengue hemorrágico e 16 (34,8%), clássico. Não houve diferença 

estatisticamente significativa na intensidade da temperatura entre as crianças com dengue 

hemorrágico e clássico (p=0,4405) (Tabela 6).  

 
Por sua vez, a duração da febre foi conhecida em 331 (79,0%) pacientes. Até o sétimo 

dia de doença, a temperatura foi igual ou inferior a 37,5º C em 327 (98,8%) deles. Entre os 

196 (59,2%) doentes cuja duração da temperatura foi inferior a cinco dias, 134 (68,4%) 

apresentaram dengue hemorrágico. Já entre os 135 (40,8%) pacientes cuja duração da 

temperatura foi igual ou maior que cinco dias, 102 (75,5%) tinham essa mesma forma clínica 

de doença. O tempo de duração da febre foi semelhante em pacientes com doença 

hemorrágica ou clássica (p=0,1945) (Tabela 6). Em nenhum desses pacientes, a temperatura 

apresentou comportamento bifásico e a duração da temperatura, em dias, teve uma média de 

4,3 e mediana de quatro dias (Tabela 6). 

4.1.4.2 Hepatomegalia dolorosa 

Entre 216 (51,5%) pacientes com este sinal, 207 (95,8%) apresentaram dengue 

hemorrágico e nove (4,2%) clássico. A chance dos pacientes com dengue hemorrágico 

apresentarem hepatomegalia dolorosa foi igual a 29,4 vezes a chance das crianças com 

dengue clássico [RC=29,4 (95% IC=13,74-65,23)] (Tabela 6).  
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4.1.4.3 Vômitos  

Os vômitos estiveram presentes em 267 (63,7%) pacientes e ausentes em 140 (33,4%). 

Em 12 (2,9%) casos não foi possível avaliar a presença deste sintoma. Do total de casos de 

pacientes com vômitos, 204 (76,4%) apresentaram dengue hemorrágico e 63 (23,6%), 

clássico. Entre os 140 que não apresentaram esse sintoma, 87 (62,1%) tinham dengue 

hemorrágico e 53 (37,9%) clássico. A chance dos pacientes com dengue hemorrágico 

apresentarem vômitos foi 1,97 vez àquela das crianças com dengue clássico [RC=1,97 (95% 

IC=1,24-3,15)] (Tabela 6). 

Dos 267 pacientes que apresentaram este sintoma, em cinco (1,9%) não foram 

localizadas as datas de seu início. Foi possível, então, avaliar a presença de vômitos em 262 

(62,5%) pacientes, sendo encontrado no primeiro dia doença em 118 (45,0%) deles, dos quais 

84 (71,2%) com DH e 34 (28,8%) com DC, sem significância estatística, portanto, quando se 

considera o dia de início do sintoma (p=0,1032).  

4.1.4.4 Dor Abdominal 

A presença de dor abdominal foi avaliada em 419 pacientes, estando presente em 227 

(54,2%), ausente em 183 (43,7%) e em nove (2,1%), a informação foi desconhecida. Dos 

pacientes que apresentaram o sintoma, 215 (94,7%) evoluíram com dengue hemorrágico e 12 

(5,3%) com dengue clássico. A chance dos pacientes com dengue hemorrágico apresentarem 

dor abdominal foi 27 vezes a chance das crianças com dengue clássico [RC=27,00 (95% 

IC=13,54-54,90)] (Tabela 6). 

4.1.4.5 Adinamia 

Dos 375 pacientes em que a presença de adinamia foi avaliada, estava presente em 259 

(69,1%), sendo 200 (77,2%) com dengue hemorrágico e 59 (22,8%) com clássico. A chance 
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dos pacientes com dengue hemorrágico apresentarem adinamia foi 2,31 vezes a das crianças 

com dengue clássico [RC=2,31 (95% IC=1,40-3,80)] (Tabela 6). 

4.1.4.6 Petéquias 

Além do exantema morbiliforme e escarlatiniforme, uma erupção hemorrágica 

caracterizada pelo aparecimento de petéquias foi bastante comum neste estudo. Surgiu 

durante o período febril ou em seguinda à defervescência, na face, na região cervical, no 

tronco e nos membros, nessa ordem.  

Este tipo de manifestação clínica espontânea esteve presente em 185 (44,2%) 

pacientes, sendo 142 (76,8%) na forma hemorrágica e 43 (23,2%) na clássica. A chance dos 

pacientes com dengue hemorrágico apresentarem petéquias foi 1,70 vez a das crianças com 

dengue clássico [RC=1,70 (95% IC=1,1-2,76)] (Tabela 6). 

O sangramento cutâneo quando provocado pela prova do laço foi positivo em 90,8% 

(168/185) dos pacientes com DH e em 39,2% (20/51) daqueles com DC. A chance de um 

paciente com a prova do laço positiva desenvolver DH foi 15,32 vezes maior do que daqueles 

com DC [RC=15,32 (95% IC=7,22-32,48)]. 

4.1.4.7 Gengivorragia espontânea 

A presença de sangramento gengival espontâneo foi descrita em 11,7% (49/419) dos 

pacientes, sendo 41 (83,7%) com DH e oito (16,3%) com DC. A chance dos pacientes com 

dengue hemorrágico apresentarem gengivorragia espontânea foi 2,33 vezes a das crianças 

com dengue clássico [RC=2,33 (95% IC=1,06-5,12)] (Tabela 6). 
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4.1.4.8 Extravasamento plasmático 

O edema subcutâneo foi encontrado em 77 (18,4%) pacientes desta casuística, sendo 

75 (97,4%) deles com dengue hemorrágico e dois (2,6%) com clássico. A chance dos 

pacientes com dengue hemorrágico apresentarem edema subcutâneo foi 20,5 vezes a das 

crianças com dengue clássico [RC=20,5 (95% IC=4,95-85,08)] (Tabela 6).  

Neste estudo, 70,0% (207/296) das crianças apresentavam DH quando medida pela 

presença de hemoconcentração. Quando se avaliou a presença de DH considerando a presença 

do derrame pleural, da ascite e do edema subcutâneo foram encontrados, respectivamente, 

78,7% (233/296), 65,5% (194/296) e 25,3% (75/296) das crianças com essa complicação. A 

presença da hipoalbuminemia só pode ser computada em 291 dos 296 pacientes com DH, 

estando presente em 80,8% (235/291) dessas crianças. Esses quocientes são encontrados 

simultâneamentei.  

4.1.4.9 Sangramento gastrointestinal 

O sangramento gastrointestinal foi encontrado em apenas 30 (10,4%) dos 289 doentes 

com dengue hemorrágico. Nenhum caso de dengue clássico apresentou tal manifestação 

(Tabela 6). 

4.1.4.10 Sonolência 

A sonolência foi descrita em 40 (9,5%) pacientes com dengue, sendo 38 (95,0%) com 

a forma hemorrágica da doença e dois (5,0%) com a clássica. Em 324 (77,4%) a presença do 

sintoma foi negada e em 55 (13,1%) a informação foi ignorada. A chance dos pacientes com 

dengue hemorrágico apresentarem sonolência foi 8,48 vezes a das crianças com dengue 

clássico [RC=8,48 (95% IC=1,95-51,87)] (Tabela 6). 
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4.1.4.11 Exantema 

Neste estudo o comprometimento cutâneo foi um achado frequente, com os pacientes 

exibindo exantema de aspecto morbiliforme, escarlatiniforme, rubeoliforme ou petequial. A 

erupção surgiu inicialmente na face e no tronco, estendendo-se, posteriormente, para as 

extremidades. Embora o prurido fosse descrito, especialmente em palmas e plantas, a 

descamação foi pouco comum. Algumas vezes o aparecimento do prurido se antecipava ao do 

exantema. Sem diferença significativa, a presença de exantema e prurido cutâneo foi maior 

em crianças com DH. 

Outras manifestações clínicas como dor muscular, cefaleia, diarreia, epistaxe e dor 

retrorbitária não apresentaram diferenças significativas em sua distribuição, considerando-se o 

dengue hemorrágico e o clássico (Tabela 6).  

Na Tabela 7 são apresentados os resultados da análise univariada. Na regressão 

logística, após o ajuste do modelo testado, apenas os doentes com idades iguais ou superiores 

a cinco anos [RC: 4,94 (95% IC: 1,30 – 18,71], presença de dor abdominal [RC: 8,59 (95% 

IC: 3,17 – 23,27)] , hepatomegalia dolorosa [RC: 15,87 (95% IC: 5,38 – 46,85)] e prova do 

laço positiva [RC: 10,84 (95% IC: 3,96 – 29,71)] estavam independentemente associados com 

a forma mais grave da doença, isto é, dengue hemorrágico. Algumas manifestações clínicas 

definidoras de DH como tendência à hemorragias, trombocitopenia inferior a 100 000/mm3 e 

presença de extravasamento plasmático, não foram incluídas no modelo porque o objetivo do 

estudo era determinar os fatores preditivos de DH. 
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Tabela 6 – Hospital Municipal Jesus - Análise univariada das características clínicas de 
pacientes com DH e DC no período de janeiro a junho/2008  

DH DC Características 
N (%) N (%) 

P RC IC 95% 

Febre   0,4405   
    > 38,5 166 (72,2) 64 (27,8)    
    ≤ 38,5 30 (65,2) 16 (34,8)    
Duração da febre   0,1945   
    < 5 dias 134 (68,4) 62 (31,6)    
    ≥ 5 dias 102 (75,6) 33 (24,4)    
Hepatomegalia   < 0,0001   
    Sim 207 (95,8) 9 (4,2)  29,4 13,7-65,2 
    Não 89 (43,8) 114 (56,2)  1,0  
Vômitos   0,0035   
    Sim 204 (76,4) 63 (23,6)  1,9 1,2-3,1 
    Não 87 (62,1) 53 (37,9)  1,0  
Dor abdominal   < 0,0001   
   Sim 215 (94,7) 12 (5,3)  27,0 13,5-54,9 
   Não 73 (39,9) 110 (60,1)  1,0  
Adinamia   0,0006   
   Sim 200 (77,2) 59 (22,8)  2,3 1,4-3,8 
   Não 69 (59,5) 47 (40,5)  1,0  
Petéquias   0,0169   
   Sim 142 (76,8) 43 (23,2)  1,7 1,1-2,7 
   Não 150 (65,5) 79 (34,5)  1,0  
Gengivorragia   0,0478  1,0-5,1 
   Sim 41 (83,7) 8 (16,3)  2,3  
   Não 249 (68,8) 113 (31,2)  1,0  
Edema subcutâneo   < 0,0001   
    Sim 75 (97,4) 2 (2,6)  20,5 4,9-80,0 
    Não 221 (64,6) 121 (35,4)  1,0  
Sangramento gastrointestinal   0,0005   
    Sim 30 (100,0) 0    
    Não 259 (68,3) 120 (31,7)    
Sonolência   0,0011   
    Sim 38 (95,0) 2 (5,0)  8,4 1,9-51,8 
    Não 224 (69,1) 100 (30,9)  1,0  
Dor muscular   0,7785   
    Sim 194 (71,6) 77 (28,4)    
    Não 68 (69,4) 30 (30,6)    
Cefaleia   0,2410   
    Sim 248 (72,7) 93 (27,3)    
    Não 25 (62,5) 15 (37,5)    
Exantema   0,3581   
   Sim 107 (68,2) 50 (31,8)    
   Não 160 (73,1) 59 (26,9)    
Prurido   0,7959   
   Sim 89 (70,6) 37 (29,4)    
   Não 169 (72,5) 64 (27,5)    
Diarreia   0,5352   
   Sim 70 (73,7) 25 (26,3)    
   Não 209 (69,7) 91 (30,3)    
Epistaxe   0,1660   
   Sim 60 (77,9) 17 (22,1)    
   Não 231 (69,2) 103 (30,8)    
Dor retrorbitária   0,2484   
   Sim 37 (63,8) 21 (36,2)    
  Não 207 (72,4) 79 (27,6)    
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Tabela 7 – Hospital Municipal Jesus – Análise univariada das características clínicas dos 
pacientes com DH e DC no período de janeiro a junho/2008 incluídas na 
regressão logística. 

Univariada Ajustada Características 
R.C. I. C. 95% p R.C. I. C. 95% p 

Idade ≥ 5    < 0,0001   0,0189 
Sim 3,20 1,80– 5,72  4,94 1,30 –18,71  
Não 1,00      

Dor abdominal   < 0,0001   < 0,0001 
Sim 26,99 14,10 – 51,68  8,59 3,17 –23,27  
Não 1,00   1,00   

Hepatomegalia   < 0,0001   < 0,0001 
Sim 29,45 14,42 – 60,13  15,87 5,38 - 46,85  
Não 1,00   1,00   

Vômitos   0,0026    
Sim 1,97 1,27 – 3,07     
Não 1,00      

Petéquias   0,0129    
Sim 1,74 1,12 – 2,69     
Não 1,00      

Prova do laço   < 0,0001    
  Positiva 15,32 7,22 – 32,48  10,84 3,96 – 29.71 < 0,0001 
  Negativa 1,00   1,00   
Sonolência   0,0034    

Sim 8,48 2,03 – 35,49     
Não 1,00      

RC: razão de chance  IC: intervalo de confiança 

 

4.1.5  Estudo Laboratorial 

Este estudo consta da compilação de resultados de exames hematológicos, dosagens de 

enzimas hepáticas e eletrólitos, albumina e laudos radiográficos. Todos disponíveis nos 

registros médicos dos pacientes. O critério clínico foi o único utilizado para a sua realização. 

Os exames foram colhidos diariamente, às vezes, mais de uma vez em um só dia nos casos de 

maior gravidade. A coleta foi realizada durante o período de internação e ocorreu, na maioria 

das vezes, a partir do terceiro dia de doença. O tempo de internação, medido em dias, foi 

bastante variado. Com um dia de permanência detectou-se 13 (3,1%) pacientes; com dois, 28 

(6,7%); com três, 82 (19,6%); com quatro, 83 (19,8%); com cinco, 73 (17,4%); com seis, 59 

(14,1%), com sete, 42 (10,0%) e com oito ou mais, 39 (9,3%). Sua percentagem cumulativa 
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ficou assim, respectivamente, distribuída: 3,1%, 9,8%, 29,4%, 49,2%, 66,6%, 80,7%, 90,7% e 

100,0% dos pacientes por dias de internação. A média do tempo de internação foi de 4,9 dias 

e mediana, de cinco.  

Como a maioria dos pacientes começou a ser internada a partir do terceiro dia de 

doença e a coleta de sangue para exames estava atrelada à evolução clínica de cada um deles, 

houve uma maior concentração de resultados dentre o terceiro e oitavo dias de doença. 

Devido ao pequeno número de resultados de exames coletados nos dois primeiros dias de 

doença e do 11º ao 15º, estes foram analisados em conjunto.  

4.1.5.1 Dengue primário e secundário 

A IgG foi dosada em 116 pacientes com vistas à existência de dengue prévio. A 

infecção primária foi detectada em oito pacientes, sendo cinco (62,5%) com dengue 

hemorrágico e três (37,5%) com a forma clássica. Os demais 108 apresentaram infecção 

secundária, dos quais 83 (76,9%) com a forma hemorrágica e 25 (23,1%) com a clássica, sem 

significância estatística (x2=0,2374; p=0,296583).  

A modalidade de infecção primária ou secundária foi aplicada a pacientes na faixa de 

cinco a 16 anos de idade. Foram encontrados 107 pacientes, dos quais 86 (80,4%) com DH e 21 

(19,6%) com DC. Entre as crianças com DH, 84 (97,7%) apresentavam infecção secundária e dois 

(2,3%), primária. Já entre os pacientes com DC, 20 (95,2%) tinham infecção secundária e um 

(4,8%), primária. Não houve diferença significativa entre tais cocientes (x2=0,0171; p=0,4843).  

4.1.5.2 Albumina 

A dosagem da albumina foi obtida em 400 (95,5%) dos 419 doentes observados, 291 

(72,7%) com DH e 109 (27,3%) com DC. Os níveis de albumina foram medidos em números 

absolutos e variaram de 1,4 mg/dl, muito baixos, a 5,4 mg/dl. Valores iguais ou inferiores a 
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3,49 g/dl, portanto abaixo do valor de referência, foram descritos em 67,3% (269/400). Entre 

os pacientes com hipoalbuminemia, 80,8% (235/291) apresentavam DH e 31,2% (34/109) 

com DC. As demais 131 crianças, das quais 19,2% (56/291) com DH e 68,8% (75/109) com 

DC, não apresentaram hipoalbuminemia durante o período de internação. [RC=9,25(95% 

IC=5,61-15,24)]. 

Níveis de albumina abaixo da normalidade foram detectados a partir do segundo dia 

de doença. Considerando apenas a hipoalbuminemia encontrada entre o quarto e o oitavo dia 

de doença encontrou-se 59,0% (236/400) doentes, sendo 73,9% (215/291) com DH e 19,3% 

(21/109) com DC. 

O Gráfico 5 representa a média dos valores de albumina (+/- 1 DP) de acordo com os 

diferentes dias de doença. A partir do terceiro e até o nono dia de doença, todos os pacientes 

com dengue hemorrágico exibiram a média das dosagens de albumina em valores inferiores a 

3,5 g/dl. O contrário ocorreu com aqueles que apresentavam a forma clássica da doença. 

Neste período, para cada dia de observação, a diferença entre DH e DC foi significativa  

( p < 0,01 nos dias 3, 8 e 9 e p< 0,05 nos dia 4, 5, 6 e 7). 
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Gráfico 5 – Hospital Municipal Jesus – Média dos valores de albumina (+/- 1 DP) de 
acordo com os dias de doença em pacientes com DH e DC entre janeiro e 
junho/2008  * p < 0,01; # p<0,05. 

 

 

4.1.5.3 Sódio  

Dos 419 doentes internados a dosagem do sódio foi obtida em 93,3% (391/419), dos 

quais 284 (72,6%) com DH e 107 (27,4%) com DC. Valores de sódio iguais ou inferiores a 

134 mEq/l, portanto abaixo da faixa de normalidade, foram descritos em 40,7% (159/391) das 

crianças, 47,9% (136/284) com DH e 21,5% (23/107) com DC. As demais 59,3% (232/391) 

das crianças, das quais 52,1% (148/284) apresentaram DH e 78,5% (84/107) com DC, não 

apresentaram hiponatremia durante o período de internação. A chance de uma criança com 

hiponatremia evoluir com DH foi 3,35 vezes àquela sem essa complicação. [RC=3,35(95% 

IC=2,00-5,62)]. 

Em pacientes com DH, a média dos valores encontrados foi inferior a dos valores 

normais entre o terceiro e sexto dia de doença. Do quarto ao sétimo dia foi significativa a 

diferença entre as médias de DH e de DC (p<0,01). A partir do sétimo dia de doença, tanto na 

forma clássica quanto na hemorrágica, as médias destas dosagens atingiram valores normais 

(Gráfico 6).  

DC DH 
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Gráfico 6 – Hospital Municipal Jesus – Média dos valores de sódio em crianças com DH e 
DC (+/- 1 DP) de acordo com os dias de doença entre janeiro e junho/2008 * p 
< 0,01. 

 

 

  
 

4.1.5.4 Hemograma 

4.1.5.4.1 Leucometria global 

A contagem do número de leucócitos no sangue periférico de cada criança observada 

ao longo desse estudo variou entre a normalidade e a presença tanto de leucocitose quanto de 

leucopenia. A baixa contagem do número de células brancas foi observada desde o primeiro 

dia de doença, tanto em pacientes com DH quanto naqueles com DC. Somente em um caso 

foi constatado leucometria inferior a 1000 células/mm3, estando o paciente no quarto dia de 

doença. Esse doente evoluiu com dengue hemorrágico que culminou em choque e 

insuficiência hepática seguidos de óbito, no oitavo dia de doença. 

Até o terceiro dia de doença 8,1% (34/419) dos pacientes apresentavam leucopenia, 

dos quais 26 (8,8%) com DH e oito (6,5%) com DC. Entre o quarto e sétimo dias, a 

DC DH 
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leucopenia foi observada em 61,6% (258/419) casos, sendo 62,8% (186/296) com DH e 

58,5% (72/123) com DC.  

Um número maior de leucócitos passou a ser mais evidente a partir do quarto dia de 

doença, de modo que até o sétimo dia foram encontrados 18,6% (78/419) dos doentes com 

leucocitose, 18,2% (54/296) com DH e 19,5% (24/123) com DC. Do oitavo dia em diante 

19,6% (82/419) dos pacientes  apresentaram leucocitose, sendo 22,0% (65/296) com DH e 

13,8% (17/123) com DC.  

A neutrofilia teve início já nos primeiros três dias de doença. O número de neutrófilos 

estava aumentado em 19,0% (79/415) dos doentes, sendo 19,5 (57/293) com DH e 18,0% 

(22/122) com DC. Entre o quarto e sétimo dias, a neutrofilia foi observada em 17,3% (72/415) 

dos casos, sendo 16,4% (48/293) com DH e 19,7% (24/122) com DC. A partir do oitavo dia 

de doença 10,8% (45/415) dos doentes apresentaram aumento do número de neutrófilos, 

13,2% (39/296) com DH e 4,9% (6/122) com DC. 

A linfocitose foi observada a partir do quarto dia de doença e esteve presente em 

45,7% (188/411) dos pacientes. Entre quatro e sete dias de doença esteve presente em 28,2% 

(82/291) dos doentes, dos quais 17,5% (51/291) com DH e 25,8% (31/120) com DC.  

Foi marcante a elevação do número de monócitos a partir do quarto dia de doença. 

Entre quatro e sete dias de doença foram encontrados 76,0% (313/412) doentes com 

monocitose, dos quais 79,1% (231/292) com DH e 68,3% (82/120) com DC. A partir do 

oitavo dia de doença, o número de monócitos passou a diminuiur. 

Em cinco dos seis pacientes que evoluíram com óbito a leucocitose esteve presente a 

partir do quinto dia de doença e foi acompanhada de neutrofilia, linfopenia e monocitose. 

Somente um paciente iniciou o quadro de dengue com leucopenia que foi vista até o quinto 
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dia de doença e, em seguida, passou a apresentar leucocitose importante (15.000/mm3) a partir 

do sexto dia (Apêndice 2). 

No terceiro e quarto dias de doença, a mediana do número de leucócitos foi menor em 

pacientes com DH quando comparada àqueles com DC (p<0,01). Do quinto ao oitavo dias 

inverteu-se, ficando mais elevada nos pacientes com DC, inclusive com valores significativos 

no sexto e sétimo dias (p< 0,01) (Gráfico 7). A leucopenia da fase aguda foi acompanhada de 

eosinopenia (dados não apresentados).  

 

Gráfico 7 - Hospital Municipal Jesus – Mediana do número de leucócitos em crianças 
com DH e DC (+/- 1 DP) de acordo com os dias de doença entre janeiro e 
junho/2008 * p < 0,01. 

 

 

DC DH 
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4.1.5.4.2 Hematócrito  

Todos os pacientes tiveram o hematócrito medido durante o período de internação e, 

às vezes, mais de uma vez ao dia. Deste modo, 50,4% (211/419) pacientes apresentram 

hemoconcentração. Destes, quatro (1,9%) com DC e 207 (98,1%) com DH.  

Foi possível correlacionar a presença de hemoconcentraçao ao dia de início da doença 

em 207 doentes com DH: 7,3% (15/206) a apresentaram até o terceiro dia de doença, 89,3% 

(184/206) entre o quarto e o sétimo e 3,4% (7/206) do oitavo em diante. 

O Gráfico 8 representa a mediana dos valores do hematócrito (+/- 1 DP) de acordo 

com os diferentes dias de doença. A hemoconcentração foi descrita do terceiro ao sexto dias 

de doença em pacientes com DH. Nesse período, para cada dia de observação, a diferença 

entre DH e DC foi significativa (p<0,01 nos dias 3, 4 e 6 e p< 0,05 no dia 5). 

 

 
Gráfico 8 – Hospital Municipal Jesus – Média dos valores do hematócrito (+/- 1 DP) de 

acordo com os dias de doença em pacientes com DH e DC (+/- 1 DP) entre 
janeiro e junho/2008. * p < 0,01; # p < 0,05. 

 

DC DH 
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4.1.5.4.3 Hemoglobina 

O Gráfico 9 representa a mediana dos valores da hemoglobina de acordo com os 

diferentes dias de doença. Valores da hemoglobina, considerando o DH e DC, (+/- 1 DP) 

apresentaram diferença significativa entre o quarto e sexto dia de doença. Neste período, para 

cada dia de observação, a diferença entre DH e DC foi significativa (p < 0,01 nos dias 4 e 6 e 

p< 0,05 no dia 5). 

 

Gráfico 9 –  Hospital Municipal Jesus – Média dos valores da hemoglobina de acordo com 
os dias de doença em pacientes com DH e DC (+/- 1 DP) entre janeiro e 
junho/2008.  * p < 0,01; # p < 0,05. 

 

 

 

DC DH 
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4.1.5.4.4 Plaquetas 

A contagem de plaquetas, rotineiramente integrada à solicitação do hemograma, foi 

realizada em todos ao pacientes internados, algumas vezes em mais de uma amostra por dia. 

Níveis baixos na plaquetometria começaram a ser observados já no primeiro dia de doença e 

os valores normais foram atingidos a partir do nono dia de doença. Em 90,7% (380/419) dos 

pacientes a plaquetopenia atingiu valores iguais ou inferiores a 100.000/mm3, sendo 77,9% 

(296/380) com DH e 22,1% (84/380) com DC. Em alguns pacientes a plaquetopenia atingiu 

valores tão baixos quanto 50.000/mm3 ou inferiores a esse valor. Em 80,0% (335/419) das 

crianças esse patamar foi atingido, sendo 81,5% (273/335) com DH e 18,5% (62/335) com 

DC. Neste estudo, em pacientes com DH, o menor valor da plaquetometria foi de 2900/mm3, 

atingido no sexto dia de doença e para aqueles com DC foi de 10.000/mm3, verificado no 

sétimo. 

O Gráfico 10 representa a mediana dos valores das plaquetas de acordo com os 

diferentes dias de doença. Nos casos de DH, essa diminuição começou a se acentuar no 

terceiro dia de doença, com uma mediana próxima de 100.000 plaquetas/mm3. No quarto dia, 

esta medida foi inferior a este nível e do quinto até o sétimo a mediana do número de 

plaquetas atingiu valores abaixo de 50.000/mm3. Somente a partir do décimo dia a mediana 

dos valores das plaquetas alcançou valores considerados normais.  

Nos casos de crianças com DC, a mediana da contagem de plaquetas esteve acima dos 

níveis normais entre o primeiro e terceiro dias de doença e no quarto e quinto entre a faixa de 

normalidade e 100.000 plaquetas/mm3. No sexto e sétimo dias a mediana foi inferior a 

100.000/mm3 e não atingiu valores inferiores a 50.000/mm3 como na forma hemorrágica. 

Somente a partir do décimo dia de doença a mediana das plaquetas alcançou valores 

considerados normais.  No período de observação, a diferença da mediana dos valores das 

plaquetas entre DH e DC foi significativa nos dias 3, 4, 5, 6, 7, 8 (p<0,01) e 9 (P<0,05). 
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Gráfico 10 – Hospital Municipal Jesus – Mediana dos valores das plaquetas de acordo com 
os dias de doença em pacientes com DH e DC (+/- 1 DP) entre janeiro e 
junho/2008. * p < 0,01; # p < 0,05. 

 

 

 
 

4.1.5.5 AST e ALT  

Nos Gráficos 11 e 12 estão representadas as medianas dos níveis de aminotransferases 

dos pacientes desta casuística. Os valores de AST e ALT foram registrados em 406 e 404 

pacientes, respectivamente. 

Ambas as enzimas começaram a elevar-se a partir do início da doença, sobretudo em 

pacientes com DH. Atingiram níveis mais elevados no decorrer da segunda semana e 

retornaram aos valores normais a partir da terceira. Para um mesmo dia de doença, os valores 

da AST sempre foram mais elevados em pacientes com DH quando comparados àqueles com 

DC. Nos dias três, quatro e oito de doença essa diferença foi significativa (p<0,01). Os 

valores de ALT também apresentaram esta característica, porém, sem diferenças 

significativas. 

DC DH 
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Os valores de AST estavam normais em 22 (5,4%) dos 406 pacientes estudados, sendo 

que 21 deles foram classificados como DC e um como DH. Nos 384 casos restantes os níveis 

de AST estavam aumentados três vezes acima dos valores normais em 160 (39,4%) pacientes, 

cinco vezes em 128 (31,5%), 10 vezes em 71 (17,5%) e mais de 10 vezes em 25 (6,2%). Em 

cinco pacientes que evoluíram para o óbito foram observados níveis de AST aumentados em 

até 30 vezes o valor normal. Todos os casos apresentaram hepatomegalia dolorosa e a icterícia 

foi observada em quatro.  

Os valores de ALT estavam normais em 105 (26,0%) dos 404 casos estudados, sendo 

que 53 deles foram classificados como DH e 52 como DC. Nos 299 restantes os níveis de 

ALT estavam aumentados três vezes acima dos valores normais em 211 (52,2%) pacientes, 

cinco vezes em 60 (14,9%), 10 vezes em 22 (5,4%) e mais de 10 vezes em seis (1,5%). Dos 

cinco pacientes que evoluíram para o óbito, quatro tinham níveis 30 vezes maior que o 

normal. Todos apresentavam hepatomegalia dolorosa e quatro, icterícia.  

A relação entre hepatomegalia dolorosa e AST foi avaliada em 406 casos. Dos 215 

(53,0%) pacientes que apresentaram o sinal, 214 (99,5%) tinham AST acima dos valores 

normais. Dos 191 (47,0%) sem hepatomegalia, 170 (89,0%) evoluíram com elevação da AST. 

A chance dos pacientes com hepatomegalia apresentar AST elevada foi 26,4 vezes a chance 

das crianças sem hepatomegalia [RC=26,4(95% IC=3,52-198,52)]. 

Além disso, a relação entre hepatomegalia dolorosa e a ALT foi avaliada em 404 

pacientes. Dos 213 (52,7%) pacientes que apresentaram o sinal, 174 (81,7%), tinham ALT 

acima dos valores normais. Dos 191 (47,3%) sem hepatomegalia, 125 (65,4%) evoluíram com 

elevação da ALT. A chance dos pacientes com hepatomegalia apresentarem ALT elevada foi 

2,35 vezes a chance das crianças sem hepatomegalia [RC=2,35 (95% IC=1,49-3,72)]. 
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Neste estudo, também, foi avaliada a relação entre mialgia e as enzimas AST e ALT, e 

os resultados encontrados não foram significativos (dados não apresentados). 

 

Gráfico 11 – Hospital Municipal Jesus – Mediana dos valores da AST, considerando-se os 
dias de doença e as formas clínicas DH e DC (+/- 1 DP) entre janeiro e 
junho/2008.  (* p<0,01). 

 

 

 

 

 

DC DH 
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Gráfico 12 – Hospital Municipal Jesus – Mediana dos valores de ALT, considerando-se os 
dias de doença e as formas clínicas DH e DC (+/- 1 DP) entre janeiro e 
junho/2008.  

 

 

 

4.2 ESTUDO DAS CITOCINAS E QUIMIOCINAS 

4.2.1 Características demográficas, clínicas e laboratoriais dos 134 casos estudados 

O estudo das citocinas e quimiocinas foi realizado em 134 crianças hospitalizadas. 

Destas, 99 (74,0%) foram classificadas como dengue hemorrágico (DH) e 35 (26,0%) como 

dengue clássico (DC). 

A classificação dos casos de dengue foi obtida a partir dos prontuários médicos dos 

pacientes internados e foi baseada nos critérios do Ministério da Saúde do Brasil (Brasil, 2013) 

e da Organização Mundial da Saúde (WHO, 1997). As características clínicas da população de 

estudo são demonstradas na Tabela 8. Foram comparadas as idades e os sexos entre pacientes 

com DH e DC da população de estudo e não foi encontrada diferença estatisticamente 

DC DH 
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significativa entre suas medianas. A idade dos pacientes variou de dois meses a 14 anos, com 

mediana de nove anos. A duração da hospitalização variou de um a 18 dias, com média de 4,9 

dias. Onze crianças tinham até cinco anos de idade. Destas, quatro (36,4%) tiveram DC e sete 

(63,6%) DH (DH grau I, três casos; DH grau II, três casos e DH grau III, um caso. 

 

Tabela 8 – Hospital Municipal Jesus - Estudo demográfico de uma população de crianças 
considerando o DH e o DC no período de março a junho/2008.. 

 

DC DH 
Características a 

Mediana (95% IC)b N Mediana (95% IC) N 
p 

Idade (anos) 9 (8 – 10) 35 9 (9 – 10) 99 ns 

Sexo (M – F)  21:14  50:49 ns 

Menor plaquetometria 
  (x 103 mm3) 

47 (33 – 107) 35 26 (23 – 28) 99 < 0,0001 

Maior hematócrito (%) 40 (39 – 41) 35 43 (42 – 44) 99 < 0,0001 

Menor leucometria 
  (x 103 mm3) 

2,9 (2,4 – 3,6) 32 3,1 (2,4 – 3,3) 94 ns 

Maior cont.  monócitos  
  (x 103 mm3) 

24 (20 – 29) 31 28 (25 – 30) 91 0,0656 

Maior AST (UI/l) 82 (41 – 115) 32 128 (112 - 142) 94 0,0001 

Maior ALT (UI/l) 40 (26 – 68) 32 64 (53 – 80) 93 0,0112 

Menor albuminemia (g/dL) 3,5 (3,4 – 3,7) 31 3,0 (2,9 – 3,2) 94 < 0,0001 

Hepatomegalia dolorosa (%) 14,3 %d 35 84,6% 99 < 0,0001e 

Derramef 0% 35 91% 99 < 0,0001 

a – População estudada com 134 pacientes 
b – Intervalo de confiança com 95% 
c – Teste de Mann-Whitney (p < 0,005) 
d – Porcentagem de pacientes positivos 
e – Teste exato de Fisher (p < 0,005) 
f – Derrames pleurais / ascite 

 

Todos os pacientes apresentaram febre e foram hospitalizados. IgM não foi detectada 

em 10 de 134 pacientes. 
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A leucopenia foi detectada, independentemente da gravidade dos pacientes. 

Entretanto, foram registradas alterações significativas em pacientes com DH, tais como 

hepatomegalia dolorosa, derrame pleural e ascite. Além disso, a plaquetopenia, os níveis 

baixos de albumina, a hemoconcentração e a monocitose, somadas a níveis elevados de AST e 

ALT foram observados, com significância estatística, em pacientes com DH versus DC.  

A possibilidade de infecção prévia pelo vírus do dengue foi investigada através da 

quantificação de IgG e confirmada em 108 (93,1%) dos 116 pacientes testados (Tabela 9). A 

hipotensão, presente em 27 (20,0%) pacientes, foi observada do segundo ao sétimo dias de 

doença, com uma média de cinco dias de duração. Apenas um caso evoluiu com choque. 

Manifestações hemorrágicas leves como gengivorragia, epistaxe e petéquias foram descritas 

respectivamente em 16 (11,8%), 22 (16,3%) e 52 (38,5%) crianças. Hemorragia grave, como 

melena e hematêmese, foi encontrada em 15 (11,2%) pacientes e surgiu entre o segundo e o 

nono dias de doença, com uma média de 5,7 dias. Todos os pacientes com manifestações 

hemorrágicas apresentavam plaquetopenia.  

 

Tabela 9 – Hospital Municipal Jesus - Detecção de IgG em crianças com DH e DC  
no período de março a junho/2008.  

 

Gravidade 
IgG 

reagentea 

N 

IgG não 
reagente 

N 

Não 
testado 

N 

Total 
N 

Testados 
N 

IgG – Reagente 
(%) 

DF 25 3 7 35 28 89,3 

DHF I 21 0 2 23 21 100 

DHF II 42 5 7 54 47 89,4 

DHF III 19 0 2 21 19 100 

DHF IV 01 0 0 01 01 100 

Total 108 8 18 134 116 93,1 
a – A positividade indica uma infecção secundária pelo vírus de acordo com unidades de referências, baseado 

em Cordeiro et al. (2009) 
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4.2.2  Niveis de citocinas e quimiocinas circulantes durante a febre do dengue. 

As citocinas inflamatórias têm sido detectadas no sangue de pacientes com dengue e 

foram associadas, principalmente, às manifestações clínicas mais graves da doença, mas, 

também, podem desempenhar um papel protetor em depurar do sangue as partículas virais. 

Citocinas antiinflamatórias podem estar envolvidas na regulação da resposta imune, 

especialmente depois da interrupção do estímulo viral para a produção de fatores 

inflamatórios (Malavige et al., 2012). Com o objetivo de avaliar fatores inflamatórios e 

antiinflamatórios produzidos durante o curso do dengue, citocinas e quimiocinas foram 

dosadas no soro de crianças brasileiras. Amostras de soro foram coletadas do segundo ao 

décimo terceiro dias após o início da doença e comparadas com o soro de 37 controles 

sadios de mesma faixa etária.  

Níveis elevados das citocinas inflamatórias IFNγ e TNF foram detectados durante a 

fase aguda da doença em pacientes hospitalizados. Os níveis circulantes de IFNγ estavam 

significativamente elevados do quinto ao oitavo dias de doença, quando comparados aos 

controles. Os níveis de TNF estavam aumentados no mesmo período, apesar de não mostrar 

significância no sétimo dia. (Figura 3; Tabela 10). 

Também foi detectado um aumento significativo da citocina antiinflamatória IL 10 do 

quarto ao 12º dias de doença, muito além da duração das citocinas inflamatórias. Nenhum 

aumento significativo nos níveis de IL13 foi detectado no soro durante a fase aguda do 

dengue. Uma ligeira diminuição foi detectada nos dias 10, 12 e 13 quando comparada com os 

controles (Figura 3; Tabela 10). 
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Tabela 10 – Hospital Municipal Jesus – Comparação de níveis de citocinas e quimiocinas 
entre crianças saudáveis e com dengue no periodo de março a junho/2008. 

 

Dias de 
doença 

No 
pacientesa 

CXCL10/IP10 IFNγ IL10 IL13 TNF MIF 

4 2 0,0131b 0,0931 0,0324 0,1984 0,9744 0,0028 

5 10 <0,0001 0,0014 <0,0001 0,1537 0,0199 <0.0001 

6 16 <0,0001 0,0017 <0,0001 0,5255 0,0236 <0.0001 

7 39 <0,0001 0,005 <0,0001 0,0888 0,1533 <0.0001 

8 48 <0,0001 0,009 <0,0001 0,4677 0,0186 <0.0001 

9 22 <0,0001 0,0824 <0,0001 0,3438 0,2199 <0.0001 

10 26 <0,0001 0,9352 <0,0001 0,0096 0,5066 <0.0001 

11 19 <0,0001 0,2099 <0,0001 0,8667 0,391 <0.0001 

12 11 <0,0001 0,1837 0,0156 0,0056 0,809 <0.0001 

13 2 0,0523 0,2634 0,1043 0,0286 0,256 0,0028 

a Número mínimo de pacientes. O número de amostras de controle foi de 36, exceto para o MIF que foi de 32 
e CXCL10/IP10 que foi de 16. 
b Teste de Mann Whitney para análise estatística entre pacientes saudáveis e com dengue (p<0,005, significante). 

 

As quimiocinas produzidas por células infectadas agem na atração de monócitos, 

macrófagos e linfócitos que iniciam a resposta imunológica adaptativa (específica) (Mortier et 

al., 2012). Neste estudo, tanto a MIF quanto a CXCL10/IP10 foram detectadas precocemente 

no soro das crianças e permaneceram elevadas até a fase de convalescença. Tais substâncias 

estavam significativamente elevadas no soro dos pacientes: MIF - do 4º ao 13º após o início 

da doença e CXCL10/IP10 - do 5º ao 12º dia (Figura 3; Tabela 10). 

A correlação de Spearman foi determinada para a idade e valores dos fatores (Tabela 

11). No início da doença (6º dia), crianças mais velhas apresentavam níveis mais elevados de 

IFNγ e de IL10. Valores mais elevadas de TNFα no 8º dia não foram fortemente associados a 

crianças mais jovens. Na fase mais tardia da doença (12 a 13 dias, convalescença), crianças 

mais jovens apresentaram níveis maiores de IFNγ, TNFα e IL10 do que as mais velhas. 
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Figura 3 - Níveis de citocinas e quimiocinas no soro de pacientes com DC e DH. Os pontos são valores 
individuais de TNF, IFNγ, IL10, IL13, MIF e CXCL10/IP10 determinados no soro de pacientes por 
imunoensaio. Uma curva foi mapeada por Prism 6 (GraphPad Inc). Uma curva de pontilhado contínuo 
representa pacientes com DC e uma curva (-) de linhas e pontos claros de DH. Uma linha contínua é o valor 
da mediana e pontilhada o intervalo de confiança (95%) calculada de controles saudáveis.  
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Tabela 11 – Hospital Municipal Jesus – Correlação entre o tempo de início da doença 
medido em dias e a produção de citocinas e quimiocinas, considerando a idade 
dos pacientes entre março e junho/2008. 

 

Dia 6 IFNγ IL 10 

r 
p 
Números de XY pares 

0,6243 
0,0033 
20 

0,6843 
0,0009 
20 

 
Dia 8 TNFα  

r 
p 
Números de XY pares 

-0,278 
0,0482 
51 

 

 
Dia 12 IFNγ IL 13 

r 
p 
Números de XY pares 

-0,5256 
0,0343 
16 

-0,5385 
0,0317 
14 

 
Dia 13 TNFα IL 13 

r 
p 
Números de XY pares 

-0,9487 
<0,0001 
5 

-0,559 
<0,0001 
5 

a- r  e p (bicaldado) calculado pela correlação de Spearman 

 

4.2.3 Comparação dos níveis circulantes de citocinas e quimiocinas em pacientes com 
dengue hemorrágico e dengue clássico 

Com o objetivo de avaliar se citocinas e quimiocinas produzidas durante o dengue 

estavam correlacionadas com a gravidade das manifestações clínicas, os níveis circulantes 

destas substâncias foram comparados em crianças com DH e DC. A Figura 3 mostra os dados 

de cada fator individual e curvas para os dois grupos de pacientes. Ambos, IL10 e 

CXCL10/IP10, apresentaram níveis circulantes mais elevados em pacientes com DH quando 

comparados aos com DC no período do 5º ao 9º dia de doença (Tabela 12). Contudo, nem 

todos os resultados obtidos a cada período de doença analisado apresentaram significância  

nessa diferença, possivelmente não detectada devido à elevada variabilidade dos níveis dos 

fatores em determinado período do tempo de doença avaliados. Não foram detectadas 

diferenças estatisticamente significativas nos níveis de TNF, IFNγ e MIF na população 
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estudada quando pacientes com DH foram comparados aos com DC (dados não 

apresentados). 

4.2.4  Contagem de plaquetas e monócitos relacionada ao extravasamento plasmático 
em associação a níveis circulantes de citocinas e quimiocinas 

A contagem de células sanguíneas é regularmente utilizada para auxiliar na avaliação da 

gravidade de pacientes com dengue. Como descrito na Tabela 8, a leucopenia ocorreu 

caracteristicamente durante a infecção e a trombocitopenia pode também estar associada à 

gravidade, embora este não seja o único parâmetro para determinar a evolução da doença. 

Mudanças no hematócrito, como resultado de alterações na permeabilidade vascular, são 

monitoradas com o objetivo de detectar hemoconcentração. A associação de CXCL10/IP10 foi 

precocemente detectada (4-6 dias) e ambos os fatores persistiam aumentados no período de sete a 

nove dias depois do início da doença (Tabela 13). A diminuição na contagem de plaquetas 

apresentou associação com o aumento dos níveis de IL10 e CXCL10/IP10 no soro (Tabela 14). 

 

Tabela 12 – Comparação dos níveis circulantes de IL10 e CXCL/IP10 considerando os 
graus I, II e III de DH e de DC. 

 

 DC DH I DH II DH III 

IL 10 (pg/ml)     

Número de pacientes 31 18 41 15 

Mediana 155 351 395 342 

95% CIa 83 - 98 125 – 697 258 – 497 78 – 1229 

pb  0,.0155 0,0005 0,0429 

     

CXCL10/IP10 (ng/ml)     

Número de pacientes 30 16 43 14 

Mediana 4,1 8,5 7,3 13,9 

95% CI da mediana 2,4 – 6,4 6,6 – 12,5 4,7 – 11,2 5,4 – 15,6 

P  0,0067 0,0436 0,0004 

a – Intervalo de confiança. 
b – Valor de p para teste de Mann-Whitney (DF x DHF I, II ou III) 
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A correlação de Spearman utilizada para avaliar a relação de leucopenia com 

alterações na produção de citocinas/quimiocinas não encontrou resultados relevantes. Em 

muitos pacientes, houve um aumento da contagem de monócitos durante a evolução da 

doença (Tabela 8), com associação significativa com os níveis de IL10 (p<0,0001) e em 

menor proporção com os níveis de CXCL10/IP10 (p<0,0001) (Tabela 14). Os valores do 

hematócrito não se correlacionaram com as citocinas/quimiocinas estudadas, provavelmente 

porque todos os pacientes estavam hospitalizados e a maioria com hidratação parenteral. 

A hipoalbuminemia pode também ser resultante do aumento da permeabilidade 

vascular (Britto et al., 2007). Os valores da albumina estavam inversamente associados aos 

níveis de IL10 e CXCL10/IP10 (Tabela 14). Pacientes com hipoalbuminemia apresentaram 

níveis significativamente maiores de CXCL10/IP10 (Tabela 15). Considerando que citocinas 

e quimiocinas são característicamente produzidas por vias semelhantes e estão 

simultaneamente presentes, a associação concomitante entre elas foi determinada. A presença 

de IL10 foi fortemente associada com níveis de IFNγ (p<0,0001) e com os de CXCL10/IP10 

(p<0,0001) (Tabela 14). Efusão pleural e ascite, reveladas pela ultrassonografia, foram 

detectadas frequentemente em pacientes com DH. Níveis de IL10 e CXCL10/IP10 foram 

consistentemente mais elevados em pacientes com DH quando comparados àqueles com DC 

(Figura 4).  
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Tabela 13 – Hospital Municipal Jesus - Comparação dos níveis de IL10 e CXCL10/IP10 

em pacientes com DC e DH entre o quinto e décimo segundo dias de dengue 
entre março e junho/2008. 

 

IL10 
(pg/ml) 

D doença 05 06 07 08 09 10 11 12 

 
 

N. pacientes 
 

03 
 

04 
 

10 
 

14 
 

07 
 

05 
 

04 
 

07 

DC Mediana 42 520 122 198 65 85 147 54 

 95% CIa 38-338 
509-
1939 

44-271 128-576 33-83 54-179 102-204 25-181 

 
 

N. pacientes 

 

08 

 

17 

 

32 

 

34 

 

20 

 

24 

 

23 

 

09 

DH Mediana 2740 778 375 351 164 119 106 98 

 95% CIa 271-
6,052 

531-
2423 

208-865 178-474 723-329 69-179 45-245 53-175 

 P= 0,0303b 0,2891 0,0028 0,5047 0,0091 0,7239 0,8693 0,2463 

CXCL10/ 
IP10(ng/ml) 

D. doença 05 06 07 08 09 10 11 12 

 
 

N. pacientes 

 
03 

 
04 

 
07 

 
11 

 
05 

 
04 

 
04 

 
04 

DC Mediana 2,57 5,98 2,34 6,35 3,95 2,54 1,74 1,15 

 95% CIa 1,01-
5,90 

3,19-12,44 0,19-7,18 1,65-12,71 1,64-4,93 1,28-4,13 1,37-6,60 0,82-2,31 

 
 

N. pacientes 

 
07 

 
12 

 
30 

 
32 

 
13 

 
22 

 
14 

 
07 

DH Mediana 13,29 13,60 12,08 7,77 7,76 3,75 2,51 1,47 

 95% CIa 8,78-
15,15 

11,37-17,98 9,14-13,27 3,88-12,97 4,57-13,30 3,01-8,09 1,47-3,32 0,93-8,92 

 P= 0,0167 0,0077 0,0002 0,2694 0,0338 0,1021 0,5255 0,4121 

a - 95% Intervalo de confiança da mediana. 
b - Análise estatístico pelo Teste de Mann Whitney entre DC e DH. (p<0,05). 
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Tabela 14– Hospital Municipal Jesus - Associação das citocinas e quimiocinas com hematócrito, contagem de plaquetas e monócitos no 
sangue e com níveis circulantes de aminotransferases e albumina entre março e junho/2008. 

 

 IL10 IL13 TNF MIF CXCL10/I
P10 

PLAQU
ETAS 

HTO. LEUCÓ
CITOS 

MONÓ-
CITOS 

AST ALT ALBUMINA 

0,5129a 0,4736 0,4259 0,0376 0,1519 -0,1460 -0,1852 -0,1263 0,0402 0,0757 -0,0851 -0,1086 
IFNγ 

r 
p < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,6020 0,0442 0,0416 0,0095 0,0786 0,5877 0,4012 0,3513 0,2396 

 0,3181 0,3743 0,0445 0,4203 -0,5028 0,0329 -0,2252 0,4361 0,1851 -0,1281 -0,4219 
IL10 

r 
p  < 0,0001 < 0,0001 0,5365 < 0,0001 < 0,0001 0,6482 0,0016 < 0,0001 0,0387 0,1595 0,0000 

  0,2202 0,0048 0,0285 0,0895 -0,1186 0,0783 -0,0494 -0,0231 -0,0921 -0,0868 
Il13 

r 
p   < 0,0001 0,9468 0,7070 0,2133 0,0986 0,2768 0,5050 0,7980 0,3128 0,3481 

   -0,0352 -0,0177 -0,0900 -0,0345 -0,0454 -0,0157 -0,1174 -0,1465 -0,0489 
TNFα 

r 
p    0,6249 0,8160 0,2110 0,6322 0,5281 0,8328 0,1921 0,1073 0,5972 

    0,0463 0,0250 0,0737 -0,0240 -0,.0443 0,1495 0,0181 -0,1906 
MIF 

r 
p     0,5445 0,7376 0,3230 0,7476 0,5629 0,1062 0,8481 0,0442 

     -0,5543 0,.0947 -0,1575 0,3522 0,4300 0,0967 -0,4052 CXC
L10/ 
IP10 

r 
p      < 0,0001 0,2235 0,0421 < 0,0001 < 0,0001 0,3243 <0,0001 

a – Correlação de Spearmon com valoeres de r e p (p <  0,05 significativo. 
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Figura 4 – Determinação de IL10 e CXCL10/IP10 no soro de crianças hospitalizadas com e sem derrame cavitário (derrame 
pleural e pericárdico e ascite). Gráficos Box e Whiskers desenhado/criado pelo modelo Turkey (Prism 6, Graphpad Inc). 
Mann-Whitney U test foi usado para avaliar diferenças na concentração de citocinas entre pacientes com e sem derrame. *P< 
0,05 e **P< 0,01 

 

 

4.2.5 Alterações hepáticas em associação com os níveis circulantes de citocinas e 
quimiocinas 

Alterações na função hepática são comumente descritas durante o dengue (Nascimento 

et al., 2011; Nguyen et al., 2004). Elevações no valor das aminotransferases acima que 40 Ui/l 

são consideradas anormais para ambas as enzimas (Nguyen et al.,1997). Entre os 134 casos 

estudados, os níveis de AST estavam normais em sete (5,2%) pacientes e de ALT em 40 

(29,9%) deles. Todos os pacientes com valores normais de AST também mostraram níveis de 

ALT não alterados. A média dos níveis do AST (145,5 UI/l) foi maior do que a de ALT 

(75 UI/l). Estas alterações enzimáticas emergiram durante a primeira semana de doença e 

regrediram durante a terceira semana. Em 10 (7,5%) pacientes a presença de AST e ALT não 
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foi avaliada devido a dificuldades técnicas. Nenhum paciente desenvolveu icterícia ou 

insuficiência hepática. 

Várias crianças se queixaram de dor abdominal e a hepatomegalia foi detectada no 

presente estudo. Esses pacientes apresentaram maiores níveis de IL10 e CXCL10/IP10 do que 

aqueles em que estas manifestações estavam ausentes (Figura 5). Foi constatado que o 

aumento de AST estava fortemente associado à presença de CXCL10/IP10 (p<0,0001, Tabela 

14). No entanto, o aumento de ALT não foi associado com qualquer fator aqui estudado. 

Além disso, quando a mediana dos níveis de AST era ordenada em faixa de valores 

crescentes, verificou-se, também, um aumento proporcional nos níveis de CXCL10/IP10 

(Tabela 15). Esses dados indicam uma possível influência dessa quimiocina na elevação das 

transaminases e na hepatomegalia dolorosa. 

 

Tabela 15 – Hospital Municipal Jesus - Aumento de níveis de CXCL10/IP10 em 
associação com aumento de AST e diminuição de albumina no soro de 
pacientes com dengue entre sete e nove dias de doença entre março e 
junho/2008. 

 

AST, UI/L.(variação) 0 - 64 65 - 160 > 160 

Número de pacientes 11 41 13 

Mediana 2680 7757 12 288 

Intervalo de confiança de 95% 1915 – 11 540 5002 – 13 267 3931 – 14 791 

P  0,0293a 0,0107 

    

Albumina, g/dL. Normal Hipoalbuminemia  

Número de pacientes 32 64  

Mediana 5002 10 452  

Intervalo de confiança de 95% 2780 - 8921 6875 – 12 532  

P  0,0038b  

a – Análise estatística pelo teste de Mann-Whitney de valores de CXCL10/IP10 para pacientes com variações de AST nas 
faixas até 64 UI/l/, de 65 a 160 UI/L e maior que 160 UI/L. 

b – Análise estatística pelo teste de Mann-Whitney de valores de CXCL10/IP10 para pacientes com valores normais de níveis 
de albumina (≥ 3,5 g/dL) e aqueles com hipoalbumine. 
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Figura 5 – Determinação de citocinas e quimiocinas em crianças hospitalizadas com hepatomegalia dolorosa. Níveis de IL10 
e CXCL10/IP10 foram determinados no soro de pacientes com e sem hepatomegalia dolorosa em diferentes períodos. 
Gráficos Box e Whiskers desenhado/criado pelo modelo Turkey (Prism 6, Graphpad Inc). Teste de Mann-Whitney U foi 
usado para avaliar diferenças na concentração de citocinas entre pacientes com e sem hepatomegalia dolorosa. *P< 0,05 e 
***P< 0,01 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1  ESTUDO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO E LABORATORIAL DO DENGUE  

 

Este estudo remete-se ao ano de 2008, quando crianças internadas com quadros graves 

de dengue, nunca antes registrados no estado, foram descritos no Rio de Janeiro. No Brasil, 

até então, a forma grave da doença foi descrita na população adulta, como descreveu Zagne e 

colaboradores (1994) na epidemia ocorrida em 1986 provocada pelo DEN-1. Ainda em 

pacientes adultos, Nogueira e colaboradores (1999) descreveram o primeiro surto de dengue 

hemorrágico provocado pelo DEN-2, em 1990. No ano de 2000 foi introduzido o DEN-3, 

seguindo-se uma nova epidemia em 2002 quando metade dos casos ocorreu em adultos com 

idade entre 20-40 anos (Siqueira et al., 2005; Bozza et al., 2008). 

Ao mesmo tempo em que essas epidemias em adultos ocorriam no Brasil, formas 

graves de dengue em crianças, requerendo hospitalização já tinham sido relatadas em 

epidemias da doença em outros países da América do Sul e Central e Sudeste da Ásia (WHO, 

1987; PAHO, 2000). Da mesma forma, crianças cubanas com infecção secundária pelo DEN-

2 mostraram alta incidência de DH e mortes associadas durante uma epidemia ocorrida em 

1981, que tinha sido precedida quatro anos antes por outra causada pelo sorotipo 1 (Guzman 

et al., 2002). 

Em fins de 2007 e por todo o primeiro semestre do ano seguinte, a cidade do Rio de 

Janeiro experimentou uma grave epidemia provocada pelo DEN-2 que atingiu, 

desproporcionalmente, indivíduos de até 15 anos de idade, até então de pouco destaque no 

Brasil. Foi a primeira epidemia de dengue em crianças em larga proporção de que se tem 

notícia no país com descrição de vários casos de DH (Gibson et al., 2013). 
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Contudo, alguns relatos de dengue em crianças, inclusive com formas hemorrágicas já 

ocorriam sorrateiramente no país. Foi assim que Gibson e colaboradores (2013) chamaram 

atenção para um diferente modelo de distribuição do dengue hemorrágico numa faixa etária 

até então pouco conhecido no Brasil. Esses autores relataram uma epidemia de dengue que 

ocorreu no estado de Amazonas, nos anos de 2001 e 2003, quando observaram que 30,9% 

(17/55) e 28,8% (15/52) dos pacientes com DH tinham menos de 15 anos de idade, 

respectivamente. Não observaram distinção por gênero nesse estudo. Todavia, os autores 

alertaram que a persistência de uma intensa circulação do vírus no país, o Brasil poderia 

apresentar mais casos de dengue em pacientes mais jovens, como ocorre na Ásia.  

Rocha & Tauil (2009), em Manaus, Amazonas, estudaram 812 casos suspeitos de 

dengue em 2006 e 3622 em 2007 e encontraram 2080 (57,4%) nestes e 445 (54,8%) naqueles, 

em menores de 15 anos. Não houve diferenças entre os gêneros. O DH, em 2006, ocorreu em 

2,6% das crianças e, em 2007, em 9,8%, quase quatro vezes mais. 

Em 2011, Vicente e colaboradores (2013) estudaram 5524 casos de dengue e 371 

outros da forma grave da doença, na cidade de Vitória, estado do Espírito Santo. Dos casos 

graves, 78,7% eram da forma hemorrágica. As pessoas mais jovens, especialmente aquelas 

com menos de 15 anos de idade, foram as mais afetadas pelo dengue hemorrágico. 

Medronho (2009) sugere que, em parte, a gravidade da epidemia de 2007/2008 no 

estado Rio de Janeiro e um maior número de casos graves na infância aconteceram porque as 

pessoas que adoeceram nesse biênio nasceram após a grande epidemia causada pelo sorotipo 

2, ocorrida em 1990/1991. Esses indivíduos, sobretudo as crianças, não apresentavam, 

portanto, imunidade contra o sorotipo 2 causador da epidemia de 2007/2008. Por outro lado, 

esses doentes poderiam estar imunizadas com o sorotipo 3, que circulou em 2001/2002. 
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Para Siqueira-Jr e colaboradores (2005), o modelo epidêmico do dengue no Brasil 

inclui dois períodos distintos. Um com ondas epidêmicas em áreas localizadas (1986-1993) e 

outro epidêmico com circulação endêmica do vírus no país (1994-2002). Dando continuidade 

aos estudos epidemiológicos sobre o dengue no Brasil, Teixeira (2012) define o Brasil do 

século XXI como ocupante da primeira posição mundial em número de casos relatados de 

dengue, com uma incidência que variou de 63,2 casos por 100.000 habitantes em 2004 a 

429,9 em 2010. Para a autora, o dengue ocorre em todas as faixas etárias e as crianças 

continuam pagando um alto custo pelo crescente risco de serem atingidas por formas graves. 

No presente estudo, todos os pacientes tinham até 16 anos de idade e apresentavam 

dengue grave. A forma hemorrágica da doença respondeu por 70,6% (296/419) e a clássica 

por 29,4% (123/419) dos pacientes internados. O número de doentes do sexo masculino, 

53,0% (222/419), foi maior do que o do feminino, contudo, sem guardar qualquer 

significância. A letalidade foi de 1,4% (6/419), cinco do sexo masculino e todos com DH e 

idade entre seis e 11 anos. Confirmando a agudez do dengue, quatro (66,7%) óbitos ocorreram 

na primeira semana de doença. 

Ainda que o termo febre defina a nomenclatura de suas formas clínicas, sua presença 

nem sempre foi registrada em diferentes estudos já realizados. Nesta casuística, a febre esteve 

presente em todos os pacientes e 98,8% deles estavam afebris no sétimo dia de doença. A 

febre teve início abrupto e não apresentou caráter bifásico. Não houve, também, diferença 

significativa entre crianças com DH ou DC quando se comparou a intensidade e a duração da 

febre.  

Para Martinez-Torres (2005), geralmente a febre de intensidade variável é a primeira 

manifestação clínica do dengue, embora possa ser acompanhada por diversos pródromos. O 
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autor chama a atenção para os lactentes noa quais a febre pode ser manifestação única da 

doença ou se associar a sintomas gastrointestinais bastente inespecíficos. 

Durante uma epidemia de dengue em Taiwan, Lee e colaboradores (2006) relataram a 

presença de febre em 96,1% dos pacientes. Além da medida da temperatura, os autores não 

fizeram qualquer associação com intensidade, duração ou forma clínica da doença. 

Por outro lado, Faridi e colaboradores (2008), em estudo de 34 crianças com dengue 

hemorrágico realizado entre setembro e dezembro de 2003, em Nova Delhi, observaram que 

todos os pacientes apresentaram febre com mais de cinco dias de duração. Da mesma forma, 

Gibson e colaboradores (2013) observaram que no terceiro dia de doença os casos mais 

graves de dengue ainda apresentavam febre. 

Em 1996, Mohan e colaboradores (2000), em uma casuística de 61 casos de dengue 

em crianças de dois meses a 12 anos de idade, observada em Nova Delhi, Índia, encontraram 

37 (60,7%) casos de DC, 16 (26,2%) com DH e oito (13,1%) com síndrome do choque pelo 

dengue. A hepatomegalia foi observada em 74,0% das crianças e icterícia em 25,0%. 

Souza (2004) e Seneviratne e colaboradores (2006) têm chamado atenção para o 

comprometimento hepático em pacientes com dengue. Os autores tiveram como base o 

aumento do órgão e dos níveis séricos das aminotransferases. A hepatomagalia dolorosa foi 

frequente e mais grave em pacientes com DH, porém, ao contrário das hepatites provocadas 

pelos vírus A, B e C, parece não produzir dano hepático com evolução para a cronicidade 

(Seneviratne et al., 2006).  

Phuong e colaboradores (2004), em um estudo de 712 crianças com dengue, 

encontraram 312 (43,8%) com DC e 319 (44,8%) com DH. A hepatomegalia foi descrita em 

56 (18,0%) pacientes com DC e 174 (55,0%) com DH. 
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Este estudo confirmou o elevado comprometimento hepático das crianças com dengue 

hemorrágico. A chance destes pacientes apresentarem hepatomegalia dolorosa foi 29,4 vezes 

àquela das crianças com dengue clássico.  

Além da hepatomegalia, a dosagem de aminotransferases tem participação impactante 

na avaliação da função hepática, conforme estudos de Kuo e colaboradores (1992). Esses 

autores, em observação de 125 crianças do sexo masculino e 145 do feminino, em Taiwan, 

entre novembro de 1987 e dezembro de 1988, encontraram valores anormais de AST, ALT e 

bilirrubina em, respectivamente, 93,8%, 82,2% e 7,2% dos casos. Os níveis da AST e da ALT 

variavam de leves a moderados. Contudo, valores 10 vezes superiores ao normal foram 

encontrados em 11,1 % e 7,4% dos pacientes, respectivamente. De acordo com esses autores, 

níveis mais elevados dessas enzimas em pacientes com sangramento do que naqueles sem esta 

manifestação sugerem a presença de doença hepática mais grave. O nível máximo foi atingido 

no nono dia após o início da doença e retornou ao normal em duas semanas. 

Em 1995, Nguyen e colaboradores (1997), na cidade de Ho Chi Min, Vietnam, 

estudaram o impacto do DH sobre o fígado medindo os níveis das transaminases em 45 

pacientes. Valores anormais de AST e ALT foram observados em 97,7% e 37,3% dos 

pacientes, respectivamente. Níveis significantemente elevados de AST foram observados em 

pacientes com DH e sangramento gastrointestinal. 

No verão de 2002, Souza e colaboradores (2004), na cidade de Campos, estado de Rio 

de Janeiro, avaliaram a intensidade da agressão hepática em 1585 pacientes com dengue 

confirmados sorologicamente, comparando-a aos níveis de aminotransferases. A intensidade 

da agressão hepática foi estabelecida considerando os níveis dessas enzimas. Ambas as 

enzimas se mantiveram dentro dos limites em 34,8% dos pacientes, grau A; 44,5% dos casos 

tinham alteração em pelo menos uma delas, grau B; em 16,9%, pelo menos uma delas, estava 
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aumentada três vezes o valor normal, grau C e 3,8% dos casos apresentavam um quadro de 

hepatite aguda. Os autores associaram os maiores níveis de transaminases às formas 

hemorrágicas do dengue e a agressão hepática que, às vezes, se apresentavam com 

características típicas de hepatite aguda. A AST esteve elevada em 63,4% e o ALT em 45,0% 

desses pacientes. 

Outros autores também relacionaram o aumento das transaminases à agressão hepática 

e relataram níveis de AST maiores quando comparados aos de ALT (Seneviratne et al., 2006; 

Nascimento et al., 2011). 

Nath e colaboradores (1982), em estudo experimental com ratos albinos adultos 

infectados com DEN-2, constataram, através da microscopia eletrônica, a destruição de 

miofibrilas da musculatura da coxa desses roedores, bem como a presença de partículas virais 

no citoplasma dessas células. Esses achados foram acompanhados de alterações bioquímicas e 

eletrolíticas no soro desses roedores. 

Para Kuo e colaboradores (1992), valores mais elevados de AST do que de ALT em 

pacientes com dengue são resultantes da agressão à miócitos que ocorrem na fase precoce da 

doença. Segundo esses autores, esse fenômeno, comumente, não é observado em pacientes 

com hepatites pelos vírus A, B e C. Sugerindo que o fígado não seja o alvo principal do vírus 

dengue, no que concordam Gholson e colaboradores (1990) e Souza e colaboradores (2004). 

Tais achados estão de acordo com o trabalho de Nath e colaboradores (1982), citado 

anteriormente.  

Roy e colaboradores (2013), embora considerem o vírus dengue como não 

hepatotrópico, admitem que a hepatomegalia e a elevação de aminotransferases no soro sejam 

observações corriqueiras em crianças com dengue. O grau de lesão ao órgão varia de uma 

leve agressão com elevação de AST e ALT discreta a formas fulminantes com falência 
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hepática. Atribuem essa complicação a um efeito direto do vírus sobre o fígado ou como 

consequência a uma desregulação da resposta imune do hospedeiro contra o vírus. 

Nesta casuística, também foram encontrados níveis mais elevados de AST quando 

comparados aos de ALT, sendo a chance dos pacientes com hepatomegalia dolorosa 

apresentarem AST elevada 26,4 vezes a das crianças sem hepatomegalia. Do mesmo modo, a 

relação entre hepatomegalia dolorosa e ALT foi avaliada mostrando resultados significativos, 

embora de menor intensidade do que a AST. A chance de pacientes com hepatomegalia 

dolorosa apresentarem ALT elevada foi 2,35 vezes àquela observada na ausência de 

hepatomegalia. 

Corroborando os achados de diversos autores sobre o comprometimento hepático nas 

formas graves de dengue, o aumento de 20 ou mais vezes nos níveis de AST e ALT foi 

encontrado nos cinco dos seis pacientes com desfecho fatal, desta casuística. Todos 

apresentavam hepatomegalia dolorosa, sangramento gastrointestinal e insuficiência hepática e 

quatro deles, icterícia. 

Para outros autores, no entanto, a agressão ao fígado pode ter natureza tóxica, pela 

ingestão do acetaminofeno, bem como de outras drogas administradas ao paciente durante o 

tratamento na fase aguda do dengue. O acetaminofeno, tanto em doses terapêuticas regulares 

quanto em superdosagens, pode apresentar esse efeito indesejável. Níveis tóxicos são 

atingidos com a administração de uma única e elevada dose ou por efeito cumulativo, quando 

várias são ofertadas (Mahadevan et al., 2006; Ranganathan et al., 2006; Gan et al., 2013). 

Ranganathan e colaboradores (2006) estudaram 25 casos de insuficiência hepática 

fulminante em crianças que utilizaram doses elevadas de acetaminofeno para o tratamento de 

infecções virais agudas. Nenhum dos seis casos randomicamente selecionados apresentou 

evidência sorológica de hepatite A, B ou dengue. Os autores afirmam ser um risco para o 
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desenvolvimento de hepatite fulminante o tratamento de infecções virais agudas em crianças 

com acetaminofeno. 

Gan e colaboradores (2013) relataram o caso de um lactente de oito meses com dengue 

grave, tratado seguidamente com acetaminofeno com doses terapêuticas habituais por sete 

dias. A criança desenvolveu um quadro de insuficiência hepática grave com encefalopatia, 

hemorragia gastrointestinal e coagulopatia. No momento da internação hospitalar o paciente 

exibia doses tóxicas da droga no soro. A criança se recuperou com o tratamento. Os autores 

não concluíram se as doses terapêuticas administradas ao paciente levaram à insuficiência 

hepática ou se ambas, doses repetidas de acetaminofeno e dengue grave, foram a causa do 

quadro. 

Nesta casuística não foi possível avaliar a ingestão de acetaminofeno pelos pacientes 

nos dias que antecederam à internação hospitalar. Contudo, a automedicação e a propaganda 

livre de medicamentos em veículos de comunicação leigos fazem deste o preferido pela 

população em geral para o tratamento dos sintomas do dengue. Tal fato permite que doses 

elevadas de drogas sejam ingeridas inadvertidamente. Além disto, o medicamento é prescrito 

regularmente, já que faz parte de rotinas terapêuticas sugeridas pelo Ministério da Saúde 

(Brasil, 2013). O uso repetido de doses terapêuticas de acetaminofeno pode aumentar os 

níveis séricos das aminotransferases, bem como o uso acidental ou incidental de doses 

elevadas podem causar graves lesões hepáticas, inclusive a morte (Mahadevan et al., 2006; 

Dart & Bailey, 2007; Gan et al., 2013). Considerando a elevada frequência de 

comprometimento hepático observado nos pacientes avaliados, os resultados deste estudo 

contraindicam o uso de acetaminofeno em casos graves de dengue. 

Phuong e colaboradores (2004) em um estudo de 1136 casos suspeitos de dengue, 

realizado entre junho de 1996 e junho de 1998, compararam os casos de dengue confirmados 
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com os de não dengue. Observaram que as crianças com dengue eram significativamente mais 

velhas, foram internadas mais tardiamente e os sinais gastrointestinais predominavam sobre 

os respiratórios. Anorexia, vômitos e dor abdominal foram descritas em 60% delas. 

Gibson e colaboradores (2013) encontraram resultados semelhantes aos aqui 

apresentados, após um estudo retrospectivo de 88 casos de dengue grave em crianças 

internadas em hospitais de atenção terciária infantil, durante a epidemia de 2007/2008, no Rio 

de Janeiro. Foram observadas diferenças na prevalência de sinais clínicos, como dor 

abdominal, dificuldade respiratória e sonolência/irritabilidade a partir do terceiro dia de 

doença, ainda na presença de febre. No quarto dia de doença, a presença de dor abdominal foi 

6,92 vezes maior em pacientes graves quando comparado com grupo controle. 

Conforme orientação do Ministério da Saúde, queixas gastrointestinais como vômitos 

persistentes, dor abdominal intensa e hepatomegalia constituem sinais de alarme no dengue, 

requerendo maior atenção para pacientes com essas menifestações, devido a possibilidade de 

evolução com agravamento do quadro (Brasil, 2013). Nesta casuística, a dor abdominal 

também despontou como um importante indicador de gravidade em pacientes com dengue. A 

chance dos pacientes com este sintoma evoluírem com DH foi 22,19 vezes aquela dos doentes 

com DC. Esta manifestação clínica assume uma importância na evolução da doença porque 

pode ser espontâneamente relatada durante a coleta da anamnese, além de ser facilmente 

detectável durante o exame físico, servindo como sinal de alerta para o profissional de saúde 

em locais onde não é possível a realização de exames laboratoriais e por imagem. A regressão 

logística ajustada mostrou que a dor abdominal esteve independentemente associada às 

formas mais graves do dengue, constituindo-se em fator preditor de gravidade.  

Roy e colaboradores (2013) em um estudo de 120 crianças com envolvimento hepático 

no dengue encontraram a dor abdominal em 66 (55,0%) delas, das quais 58 (79,4%) 
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apresentavam dengue grave. Contudo, os autores não distinguem a dor abdominal encontrada 

em seus doentes da hepatomegalia dolorosa que foi classificada como uma hipersensibilidade 

no hipocôndrio direito, dificultando assim a comparação. 

Neste estudo, a adinamia esteve presente em 61,8% das crianças durante o curso febril 

do dengue. A chance dos doentes com DH apresentarem adinamia foi 2,3 vezes maior do que 

naqueles com DC. 

Sem confrontar a presença de adinamia entre pacientes com febre do dengue e febre 

hemorrágica do dengue, Martinez e colaboradores (1987) e Lee e colaboradores (2006), 

encontraram-na, respectivamente, em 49,0%, 49,1% de seus pacientes. Ao contrário, Henchal 

& Putnak (1990) classificam o sintoma como de presença infrequente.  

A maior frequência de adinamia nesta casuística, quando comparada aos achados de 

outros autores, pode estar relacionada a maior gravidade dos casos estudados, todos 

internados independentemente da forma clínica do dengue. 

Embora sem significância, a presença de exantema e prurido cutâneo foi maior em 

crianças com DH. Da mesma forma como descrita neste estudo, Sabin (1959) também 

descreveu o aparecimento de exantemas em pacientes com dengue, porém no fim do período 

febril e após a defervescência. O autor não correlacionou o aparecimento do exantema aos 

sinais de gravidade do dengue. 

Para Martínez-Torres (2005) o exantema escarlatiniforme ou morbiliforme é a 

manifestação cutânea mais frequentemente encontrada em pacientes com dengue e não está 

associada a nenhum sorotipo de vírus em particular. O autor divide o surgimento da erupção 

em precoce, quando contemporânea à febre e a associa à vasodilatação intensa, e secundário, 
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com o reaparecimento da febre, quando esta é bifásica, ou quando com a defervescência surge 

um exantema morbiliforme ou escarlatiniforme. 

A presença espontânea de petéquias ocorre tanto em pacientes com DH quanto com 

DC, e a positividade da prova do laço não é exclusividade do DH. O sangramento cutâneo 

constatado durante a realização da prova do laço ou do torniquete foi positivo tanto em 

pacientes com DC quanto com DH. Contudo, a regressão logística (univariada e ajustada) 

mostrou uma associação independente da prova com o DH. 

Lee e colaboradores (2006) descreveram a presença de fenômenos hemorrágicos em 

73,0% de seus pacientes, sendo a hemorragia cutânea a mais frequente (70,6%), seguido da 

hematúria microscópica (60,3%). 

Conforme relatos de Phuong e colaboradores (2004), o sangramento mucoso foi mais 

frequentemente observado em crianças com DC do que com DH e as petéquias, embora 

presente em ambas as formas clínicas, apresentou presença maior no DH. Estes autores 

observaram a prova do laço ou do torniquete estatísticamente mais comum em pacientes 

com DH. 

Sem quantificar os dados oriundos de seu estudo, Sabin (1959) destaca o aparecimento 

de exantema petequial em pacientes com dengue. Aparecem no fim do período febril ou início 

da convelescença quando o exantema devanece e em seu lugar surge uma erupção petequial 

localizado no dorso dos pés, mãos, pernas e, ocasionalmente, nas membranas mucosas da 

cavidade oral, sem correlacioná-lo à gravidade. 

Moraes e colaboradores (2013) destacaram a positividade da prova do laço, a história 

de dengue prévio e a presença de sangramento como precursores de gravidade no dengue. Os 

autores afirmam que a presença desses sinais indica uma importante oportunidade de um 
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pronto diagnóstico de dengue grave, o que permite um tratamento precoce o bastante quando 

a intervenção terapêutica é mais eficaz em prevenir o óbito. Enfatizam, ainda, que a não 

realização da prova do laço em doentes com DH pode comprometer o prognóstico do doente.  

Além das hemorragias cutâneas, outras menifestações hemorrágicas espontâneas 

foram descritas neste estudo, com destaque maior pela frequência do que pela gravidade. Com 

essas características foram descritas a epistaxe, a hipermenorreia e a hematúria tanto em 

crianças com DH quanto com DC. As hemorragias mais intensas e de maior gravidade, como 

o sangramento gastrointestinal (hemetêmese e melena) foram observadas em 30 pacientes 

com DH e em nenhum com DC. 

Igualmente, Serufo e colaboradores (2000) também encontraram sangramentos leves 

como os citados acima em pacientes com DC. Contudo, admitem que tais manifestações 

podem ter apresentação intensa a ponto de causar alterações hemodinâmicas, sem se 

caracterizar em febre hemorrágica do dengue. Corroboram a presença de manifestações 

hemorrágicas leves em pacientes com DC as observações de Phuong e colaboradors (2004) e 

Britto e colaboradores (2007). 

Ao contrário, para Ayyud e colaboradores (2006) a presença de comprometimento 

cutâneo como exantema e petéquias são relativamente infrequentes. Os autores explicam a 

baixa frequência dessas manifestações pela cor negra da pele de alguns dos pacintes 

participantes do estudo. 

A presença sangramento digestivo como a gengivorragia espontânea e a hematêmese e 

a melena foram consideradas de gravidade em pacientes com febre hemorrágica do dengue 

nos estudos de Martinez e colaboradores (1987), Tantracheewathorn & Tantracheewathorn 

(2007) e Serufo e colaboradores (2000), tendo este último a associado à presença da síndrome 

do choque do dengue. 
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Seguindo orientação da Organização Mundial da Saúde (1997) para a definição de um 

caso de DH é necessário que aconteçam, simultâneamente, febre, tendência à hemorragia, 

número de plaquetas inferior a 100.000/mm3 e evidência de extravasamento plasmático 

devido o aumento da permeabilidade vascular. A fuga de plasma do leito vascular é medida 

pela hemoconcetração, pela presença de derrame pleural, pela ascite ou pela 

hipoalbuminemia, sendo que apenas um destes dados indicadores do extravasamento 

plasmático precisa estar presentes para a definição do DH. 

Tantracheewathorn & Tantracheewathorn (2007) corroboram essa definição e insistem 

que para o diagnóstico do DH é preciso a presença destes quatro fatores. Ressaltam, ainda, 

que a evidência do extravasamento plasmático deve ser avaliada pela presença de pelo menos 

um dos seguintes fatores: hemoconcentração, derrame pleural, ascite ou hipoalbuminemia. 

Neste estudo, 70,0% (207/296) das crianças apresentaram DH quando medida pela 

presença de hemoconcentração. Os quatro doentes com DC que apresentaram 

hemoconcentração tiveram como causa a desidratação. Quando se avaliou a presença do DH 

considerando a presença da hipoalbuminemia, do derrame pleural, da ascite e do edema 

subcutâneo foram encontrados, respectivamente, 80,8% (235/291), 78,7% (233/296), 65,5% 

(194/296) e 25,3% (75/296) das crianças. Portanto, a hipoalbuminemia, o derrame pleural e a 

hemoconcentração, nesta ordem, foram bastante frequentes nessa casuística como definidores 

de extravaszamento plasmático. Por se tratar de casos de dengue grave em pacientes 

internados e submetidos à hidratação venosa, muitas vezes presença da hemoconcentração 

não é detectada. 

Com relação ao tempo de início da presença da hipoalbuminemia e da 

hemoconcentração, importantes na precocidade do diagnóstico do dengue grave, níveis de 

albumina abaixo da normalidade foram observados a partir do segundo dia de doença. 
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Considerando apenas a hipoalbuminemia detectada entre o quarto e o oitavo dias de doença, 

91,59% (215/235) dos doentes tinham DH. Por sua vez, a hemoconcentração também foi 

detectada a partir do segundo dia de doença e entre o quarto e o oitavo dias, 90,8% (187/206) 

dos doentes tinham DH. Deste modo, a detecção da hemoconcentração e da hipoalbuminemia 

podem aumentar a especificidade do diagnóstico de DH. 

Britto e colaboradores (2007) entre janeiro e maio de 2002 avaliaram o diagnóstico do 

DH em 14 pacientes na cidade de Recife, Região Nordeste do Brasil. Consideraram falha a 

utilização isolada da variação do hematócrito em mais ou menos 20% do valor inicial 

apresentado por cada doente como critério de extravasamento plasmático. Observaram que 

seis (43,0%) casos de DH dessa casuística poderiam ser erroneamente classificados como DC. 

Um deles apresentou hemorragia digestiva seguida de queda de hematócrito, mascarando a 

real hemoconcentração. Outros cinco evoluíram com derrame cavitário e todos apresentavam 

hipoalbuminemia devido ao aumento da permeabilidade capilar, confirmando o diagnóstico 

de DH, conforme critérios da OMS (1997). Para esses autores, a utilização exclusiva da 

hemoconcentração superior ou igual a 20% pode diminuir a sensibilidade da definição de 

casos de DH. Tem sido sugerido que a hemoconcentração pode não ser apropriada para a 

definição de alterações da permeabilidade capilar. O aumento do hematócrito pode ser devido 

à desidratação em consequência dos vômitos, da hipertermia e da reposição insuficientes de 

líquidos, características clínicas presentes no DH. Sugerem, ainda, que a presença de 

derrames cavitários e de hipoalbuminemia poderiam aumentar a especificidade na detecção de 

extravasamento capilar. 

Phuong e colaboradores (2004), no Vietnam, observaram falha em 20 (6%) de 310 

casos de síndrome do choque do dengue quando utilizaram apenas a hemoconcentração na 

detecção de extravasamento vascular. 
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Rigau-Pèrez (1999) entre 1994 e 1996, em Porto Rico, estudaram 915 casos de dengue 

e definiram 818 (89,4%) como DC e 97 (10,6%) como DH, utilizando a variação de 20% do 

hematócrito, segundo os critérios da OMS. Quando reduziu o ponto de corte para 10% ou 

mais da hemoconcentração, foi possível redefinir 192 (30,0%) casos como DH. Contudo, essa 

novos casos reclassificados não foram submetidos a outros métodos diagnósticos de 

alterações da permeabilidade vascular, como ultrassonografia e dosagem de albumina sérica. 

Deste modo, mudanças no ponto de corte necessitam ser validadas. 

A medida sérica da albumina pode ser uma alternativa à mudança no ponto de corte do 

hematócrito no diagnóstico do DH. A dosagem da albumina no sangue é um procedimento 

simples, barato e rápido, que pode ser utilizado nas unidades de saúde para a definição de 

casos de DH. 

O diagnóstico do derrame pleural e da ascite exige procedimentos diagnósticos nem 

sempre disponíveis para o seu reconhecimento, considerando a incidência do dengue nas mais 

diferentes regiões do país. Por sua vez, o edema subcutâneo, denunciado pelo entumescimento 

palpebral e, menos frequentemente, da bolsa escrotal e de membros é detectado durante o 

exame físico, porém é de aparecimento tardio, quando o derrame pleural e ascite já estão 

presentes. Nesta casuística em 75 (25,3%) doentes esse sinal esteve presente simultâneamente 

ao derrame pleural e à ascite, configurando um quadro de DH.  

A dosagem do sódio no soro dos pacientes desta casuística esteve abaixo dos valores 

normais, sobretudo em pacientes com DH e a chance de uma criança com hiponatremia 

evoluir com DH foi 3,35 vezes àquela de pacientes sem essa complicação.  

Ao contrário, não foram encontradas alterações nas dosagens de potássio no sangue de 

qualquer paciente desta casuística e a medida das perdas urinárias de sódio não foram objeto 

desses estudo.  
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Mekmullica e colaboradores (2005) se ressentem da falta de estudos sobre alterações 

eletrolíticas em pacientes com dengue e chamam a atenção para sua frequência e importância 

em casos graves da doença. Esses autores entre janeiro de 1999 e de 2000, em Bangkok, 

Tailândia, estudaram 93 crianças, 49 com diagnóstico de dengue e 44 com “não dengue”. A 

média dos valores dos níveis de sódio foi significativamente mais baixa em pacientes com 

dengue quando comparada àqueles com não dengue. A hiponatremia foi 9,7 vezes mais 

comum entre os pacientes com dengue e, entre esses pacientes, nos que apresentaram choque 

a média da natremia foi significativamente menor do que naqueles que não apresentaram tal 

desfecho. Para esses autores, as explicações desse evento são inúmeras e destacam a depleção 

de sódio pela secreção inapropriada do hormônio anti-diurético e perda de sódio na urina 

devido a necrose tubular aguda. 

Lumpaopong e colaboradores (2010), em Bangkok, Tailândia, durante os anos de 

2004-2007 observaram 150 crianças, 73 (48,7%) com DC e 77 (51,3%) com DH e não 

encontraram diferença significativa entre a prevalência de hiponatremia entre elas. Os autores 

admitem que a hiponatremia seja o distúrbio eletrolítico mais comum em pacientes com 

dengue e acreditam que tal alteração tenha origem pouco definida, atribuindo como causa a 

diminuição na ingestão de sal, perdas urinárias e aumento na secreção do hormônio anti-

diurético. Diferentemente das observações anteriores, esses autores encontraram hipocalemia 

tanto em pacientes com DC (14,0%) quanto com DH (17,0%), porém, sem significância 

estatística. 

Neste estudo, isoladamente, a contagem do número de leucócitos se mostrou de pouco 

valor no diagnóstico, uma vez que se mostrou com valores normais, elevados ou diminuídos e 

sem diferença significativa entre DH e DC. Em geral, o hemograma mostrou a presença de 

leucopenia, de neutrofilia, de monocitose e, mais tardiamente, de linfocitose.  
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Vita e colaboradores (2009) chamam atenção para os pacientes com dengue que se 

apresentam com leucocitose, um achado laboratorial sugestivo de infecção bacteriana. Pode 

ser encontrada com relativa frequência em pacientes que evoluem de forma grave e que a 

suspeita de dengue não deve ser descartada e outra terapêutica instalada se necessário.  

Segundo a OMS (1997), a contagem do número de células brancas foi variável no 

início do dengue, podendo apresentar valores normais, diminuídos ou elevados. A queda do 

número total de células brancas devido a uma redução do número de neutrófilos é observada 

no fim da fase febril da doença, da mesma forma que uma linfocitose relativa com a presença 

de linfócitos atípicos também pode ser vista. 

Srichaikul & Nimmannitya (2000) também encontraram leucopenia em pacientes com 

dengue, independentemente se na forma clássica ou hemorágica da doença. Observaram, 

também, que o número de leucócitos pode ser normal ou ligeiramente aumentado devido um 

aumento do número de neutrófilos.  

Para Ayyub e colaboradores (2006), a trombocitopenia e a leucopenia foram as 

anormalidades hematológicas mais comums em pacientes com dengue, embora também 

tenham encontrado pacientes com leucocitose. 

A plaquetopenia, neste estudo, foi mais acentuada em doentes com com DH do que 

naqueles com DC e essa diferença foi significativa durante a primeira semana de doença e 

início da segunda, independentemente da intensidade das manifestações hemorrágicas. 

Valores abaixo de 100.000 plaquetas/mm3 foram encontrados em pacientes com DC, sem que 

os demais fatores para a definição de DH estivessem presentes, reiterando, assim, a 

necessidade dos demais parâmetros necessários ao diagnóstico do DH. 
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No cotidiano da prática clínica em acompanhamento de pacientes com dengue, Vita e 

colaboradores (2009) chamam a atenção para a supervalorização da plaquetopenia e da 

presença de hemorragias, como se fossem os mais importantes determinantes de mau 

prognóstico do dengue, em detrimento dos demais sinais de alerta de gravidade da doença. A 

ausência destes sinais durante uma consulta inicial pode contribuir para a liberação precoce de 

pacientes que podem retornar com quadros clínicos gravemente avançados. 

A perda sanguínea é comum em pacientes com DC e com DH, contudo, sangramentos 

mais graves ocorrem em pacientes com DH, particularmente quando ocorre sangramento do 

trato gastrointestinal (Srikiatkanchorn & Green 2010). Esses autores afirmam, ainda, que a 

trombocitopenia não é um indicador de identificação precoce para doentes com DH, uma vez 

que a contagem de plaquetas na fase febril do dengue não se apresenta significativamente 

diferente daquela observada em doentes com DC. Ambas as contagens declinam ao longo do 

período febril e atingem seus menores valores ao fim da defervescência, quando, em pacientes 

com DH, acontece o extravasamento plasmático. Deste modo a contagem de plaquetas serve 

mais para monitorar a progressão da doença do que como um indicador de gravidade 

(Srikiatkanchorn & Green 2010). 

A trombocitopenia também foi a mais significante anormalidade laboratorial 

encontrada por Ayyub e colaboradores (2006). Esses autores afirmaram que essa alteração foi 

determinada por depressão da medula óssea que ocorre na fase aguda da infecção pelo vírus 

dengue. Outras explicações seriam a infecção direta da plaquetas pelo vírus dengue 

acarretando sua destruição por anticoprpos ou a presença de anticorpos contra as plaquetas. 

Tais achados são confirmados por Lay e colaboradores (2004).  
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A presença de anticorpos antiplaquetários encontrados na fase aguda do dengue foram 

descritos por Lin e colaboradores (2001). São provavelmente anticorpos da classes IgM e 

presentes em níveis mais elevados em pacientes com DH e choque. 

O estudo das manifestações clínicas e dos exames laboratoriais dos pacientes com 

dengue tiveram as limitações inerentes a um estudo retrospectivo. Um estudo que envolve 

revisão de prontuários pode ser afetado pela dificuldade de localização dos registros médicos,  

pela qualidade dos dados registrados ou pelo eventual extravio de resultados de exames. 

Ainda assim, este estudo foi capaz de identificar importantes fatores preditivos clínico-

laboratoriais associados ao diagnóstico e à evolução de dengue e de dengue hemorrágico em 

pacientes de até 16 anos de idade. Além disso, deve ser enfatizado que os resultados 

apresentados estão relacionados a casos graves de dengue, considerando que todos os 

pacientes estudados estavam internados.  

 

5.2 ESTUDO DAS CITOCINAS E QUIMIOCINAS 

 

A caracterização de manifestações clínicas diferenciadas entre pacientes permitiu 

avaliar a associação de fatores circulantes e dengue hemorrágico. Nenhum outro estudo 

realizado no Brasil avaliou a cinética temporal de citocinas circulantes durante um episódio de 

dengue. Um estudo anterior foi realizado em crianças, antes que manifestações clínicas graves 

do dengue fossem detectadas na epidemia de 2007-2008 (de-Oliveira-Pinto et al., 2012a). 

Inúmeros estudos realizados em pacientes com dengue mostraram um aumento de 

IFNγ durante a fase aguda da doença, porém, a associação com a gravidade não tinha sido 

muito clara. Em Taiwan, pacientes adultos infectados com vírus DENV-2 apresentaram níveis 

mais elevados de IFNγ naqueles com DC do que com DH (Chen et al., 2005). A resposta 
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específica com a produção do IFNγ pelo DENV-3 NS3 em pacientes que desenvolveram 

choque foi maior quando comparada àqueles que não desenvolveram essa complicação 

(Malavige et al., 2012). Foi descrito um aumento nos níveis circulantes de IFNγ durante a 

epidemia de DENV-3 durante o ano de 2002 e seus altos níveis, detectados em parte dos 

pacientes adultos com formas graves, apresentaram diferença estatística significativa quando 

comparados aos casos leves da doença (Bozza et al., 2008). No presente estudo, não foi 

encontrada uma diferença marcante nos níveis de IFNγ quando se compararam crianças com 

dengue clássico e hemorrágico durante a epidemia de DENV-2, em 2008. Possivelmente, isto 

ocorreu porque todos os pacientes estudados foram hospitalizados e a maioria das amostras de 

sangue foi colhida após o sexto dia de doença, além da variação do sorotipo viral. É senso 

comum que o IFNγ pode ter um importante papel na resposta antiviral durante uma infecção 

por ativar vias tais como a produção de IFNα e óxido nítrico, conhecida por sua atividade 

antivírus dengue (Neves-Souza et al., 2005; Chareonsirisuthigul et al., 2007) e também por 

ativar células Natural killer que podem produzir um efeito citotóxico contra células infectadas 

pelo vírus (Finton & Strong, 2012; Beltran & Lopez-Verges, 2014).  

O TNF foi uma das primeiras citocinas inflamatórias associadas à progressão do dengue 

para formas graves (Vitarana et al., 1991; Hober et al.,1993; Kuno and Baily, 1994; Iyngkaran 

et al., 1995). Entre pacientes adultos brasileiros, pode-se, também, detectar essa tendência para 

a gravidade naqueles infectados com o DENV-2 (Braga et al., 2001), mas não com o DENV-3 

(Bozza et al., 2008). Nesta casuística, o TNFα foi associado à evolução para a gravidade 

somente em pacientes carreando o polimorfismo CLEC-5A (Xavier-Carvalho et al., 2013). 

Tem-se demonstrado que a desregulação da expressão do fator de inibição de 

migração do macrófago (MIF) participa na evolução de várias doenças agudas e crônicas 

(Calandra & Roger, 2003; Asare et al., 2013). Níveis de MIF foram mais elevados em 

pacientes com choque séptico, com diferença significativa entre os que evoluíram para o óbito 
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e os que sobreviveram (Bozza et al., 2004). Em pacientes com dengue grave, foi relatado 

elevação nos níveis de MIF (Chen et al., 2006b; Assunção-Miranda et al., 2010) com valores 

significativamente maiores em doentes que não sobreviveram (Chen et al 2006b). Neste 

estudo, todos os pacientes foram hospitalizados e sobreviveram, o que pode, possivelmente, 

explicar a semelhança nos níveis de MIF entre DC e DH. 

Em pacientes com sepse, níveis de IL10 têm sido associados com mau prognóstico e 

níveis mais elevados ainda em casos fatais (Lehmann et al., 1995) e, acredita-se, que esse fato 

esteja associado a desativação do macrófago (Docke et al., 1997). Recentemente, demonstrou-

se que níveis circulantes de IL10 em pacientes com dengue se mostraram mais elevados 

naqueles com DH do que com DC e se correlacionavam com a presença de efusão pleural 

(Green et al., 1999). No presente estudo, a IL10 estava associada com a queda do número de 

plaquetas, também referida por outros autores (Azeredo et al., 2001). Em Cuba, a IL10 foi 

detectada mais frequentemente em pacientes com infecção secundária pelo vírus dengue 

(Perez et al., 2004). A IL10 estava significativamente mais elevada em pacientes que 

evoluíram para o óbito do que nos sobreviventes, quando comparada com IL6 e MIF (Chen et 

al., 2006b). Encontrou-se a IL10 diminuída em análise de expressão gênica em pacientes com 

dengue assintomático. Genes selecionados para IL10 estão diminuídos em pacientes com 

dengue assintomático (Yeo et al., 2014), reforçando que esses genes poderiam não estar 

desempenhando uma função na proteção. A IL10 pode contribuir na patogênese da doença 

por inibir a resposta de células T específica ao vírus dengue. A IL10 bloqueia 

significativamente a produção IFNγ e outras respostas antivirais, tais como a expressão de 

CD107a e a produção de TNF na resposta das células da T ao peptídeo DENV NS3 (Malavige 

et al., 2013). Um claro envolvimento da CXCL10/IP10 e IL10 no extravasamento plasmático 

foi mostrado nesta trabalho, já que a hipoalbuminemia estava associada com os níveis de 

ambos os fatores. A efusão pleural e a ascite foram detectadas em pacientes mais graves. 
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A quimiocina CXCL10/IP10 é uma molécula pleiotrópica bem conhecida por sua ação 

quimiotática sobre monócitos, células NK e células T e interferindo na regulação e migração 

celulares entre outros efeitos (Neville et al., 1997). Pinto e cols divulgaram anteriormente a 

elevação de CXCL10/IP10 em pacientes ambulatoriais causadas por diferentes sorotipos do vírus 

dengue (de-Oliveira-Pinto et al., 2012a). No presente estudo, todos os doentes eram crianças 

hospitalizadas e apresentavam diferença estatística nos níveis de CXCL10/IP10 entre DC e DH, 

do quinto ao nono dias após o início da doença. A CXCL10/IP10 foi encontrada em níveis 

elevados durante o dengue no Gabão (Becquart et al., 2010) e em outros locais (Tolfvenstam et 

al., 2011). Na Malásia, entre outros fatores, a IL10 e CXCL10/IP10 foram encontradas elevadas 

em pacientes adultos com dengue (Rathakrishnan et al., 2012). 

Uma maior elevação dos níveis AST em relação aos de ALT é característica de 

envolvimento hepático durante uma infecção pelo vírus dengue (kuo et al., 1992; Souza et al 

2004). O dano hepático é maior em pacientes com DH e os níveis no soro de AST e ALT são 

significativamente maiores entre os pacientes com a forma hemorrágica da doença (Wahid et 

al., 2000). Estes níveis estão significativamente maiores em pacientes com dengue que 

evoluíram com choque quando comparados àqueles sem choque (Trung et al., 2010). Aqui, 

foram encontrados níveis de AST de três a 10 vezes maiores que o normal em 85% das 

crianças. Ao contrário, níveis elevados de ALT de três a cinco vezes que o valor normal 

foram detectados em 60% delas. Em geral, as medidas dos níveis de AST têm sido mais 

sensíveis para detectar alterações hepáticas durante o dengue. 

Monócitos infectados por microrganismos e células dendríticas podem ser ativadas 

através de seus receptores de reconhecimento de patógenos (PRR) modificando seus modelos 

de receptores de citocinas que permitem migração para áreas de células T e linfócitos B naive 

em nódulos linfáticos e modelando a resposta imune adaptativa (Luster, 2002). Durante 

infecções virais experimentais, a citocina MIP pode levar ao recrutamento de células NK 
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secretores de IFNγ no interior do fígado, que por sua vez induz a produção de Mig e 

CXCL10/IP10 (Salazar-Mather et al., 2000). Estas duas citocinas podem posteriormente 

recrutar linfócitos antígeno-específicos ativados no fígado. Em modelos experimentais de 

ratos infectados por células NK e CD8 de vírus dengue, os linfócitos T produzidos causam a 

morte de células hepáticas e a CXCL10/IP10 pode participar deste recrutamento (Chen et al., 

2006a; Sung et al., 2012). Foi demonstrado anteriormente a elevação de MIP1β em pacientes 

com dengue e sua associação com a circulação de células NK (Bozza et al., 2008) e, também, 

foi detectada a elevação de células CD4T expressando CXCR3 (de-Oliveira-Pinto et al., 

2012b). 

Todos estes eventos mencionados acima podem explicar a associação da 

CXCL10/IP10 com a hepatomegalia e elevação de aminotransferases durante o dengue, como 

aqui observado. Na realidade, pacientes com dengue têm apresentado disfunção hepática e 

elevação de aminotransferases, como demonstrado em crianças (Kalayanarooj et al., 1997; 

Pires Neto et al., 2013) e em adultos (Nascimento et al., 2011), inclusive no Brasil. Foi 

demonstrado que a IL10 se correlaciona com AST e ALT com CXCL10/IP10 em pacientes 

adultos (Rathakrishnan et al., 2012). Neste estudo, foi observado somente correlação de AST 

com CXCL10/IP10 e nenhuma com ALT, possivelmente devido a diferenças na idade dos 

pacientes, gravidade da doença e/ou fatores genéticos do hospedeiro ou vírus. 

Evidências de que antígenos foram detectados em hepatócitos circundando focos 

necróticos associados a processos apoptóicos em casos fatais (Couvelard et al., 1999; Limonta 

et al., 2007) reforçam a importância da disfunção do fígado no dengue. Na realidade, em 

recente relato, fragmentos de fígados de casos fatais de dengue hemorrágico exibiam grande 

expressão de TLR2, TLR3, IL6 e granzima B. Também apresentaram iNOS, IL18 e TGFβ em 

infiltrado inflamatório, indicando seu possível envolvimento na fisiopatololgia (Pagliari et al., 

2014). Ao contrário, células expressando moléculas relacionadas a atividade antiviral tais 
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como IL12, IL13, JAK1, STAT1 e NFkB foram raramente visualizadas e células T regulatória 

expressando foxp3 que poderiam diminuir a inflamação exacerbada, estavam ausentes. Todas 

estas evidências corroboram os achados desta casuística de que a quimiocina CXCL10/IP10 

está associada à disfunção hepática. 
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6 CONCLUSÕES 

1 – Os pacientes com idades iguais ou superiores a cinco anos, com queixa de dor abdominal 

e hepatomegalia dolorosa foram independentemente associados à forma mais grave da 

dengue, o que pode ser considerado como fatores preditivos do dengue hemorrágico. 

2 – A presença de hepatomegalia dolorosa foi acompanhada de aumento da atividade de 

aminotransferases. As chances dos pacientes com hepatomegalia dolorosa apresentarem AST 

e ALT elevadas foram, respectivamente, 26,4 e 2,3 vezes àquelas das crianças sem 

hepatomegalia. 

3 – O comprometimento hepático demonstrado pela hepatomegalia dolorosa e elevação das 

aminotransferases, sobretudo em pacientes com DH, contraindicam o uso indiscriminado de 

acetaminofen, utilizado no tratamento da febre e dos sintomas dolorosos do dengue. 

4 – A precocidade da dor abdominal, detectada durante a realização da anamnese e do exame 

físico, foi um importante indicador de gravidade do dengue, devendo ser utilizado pelo 

profissional de saúde como sinal de gravidade, antes da realização dos exames laboratoriais. 

5 – A presença de erupção hemorrágica caracterizada pelo aparecimento de petéquias foi 

observada em 44,2% dos casos avaliados, sem diferença significativa entre as formas clínicas 

do dengue estudadas.  

6 – O sangramento gastrointestinal, caracterizado como hemetêmese e melena, foi observado 

apenas nos pacientes com DH (10,4%).  

7 – A hiponatremia teve presença significativa em pacientes com DH e acompanhou as 

alterações indicadoras de extravasamento plasmático. Por ser um exame de fácil execução e 

baixo custo, a dosagem do sódio sanguíneo pode ser utilizada como um método auxiliar no 

diagnóstico do DH. 



144 

8 – Níveis significativamente elevados das interleucinas inflamatórias IFNγ, TNF e da 

antiinflamatória IL10 foram detectados durante a fase aguda em pacientes internados com 

dengue, quando comparados aos controles.  

9 – As quimiocinas MIF e CXCL10/IP10 foram encontradas precocemente no soro destas 

crianças e permaneceram elevadas durante a fase aguda e convalescente, caracterizando uma 

atividade inflamatória na doença. 

10 – Os valores do hematócrito não foram correlacionados com as citocinas/quimiocinas 

estudadas, provavelmente porque todos os pacientes estavam hospitalizados e a maioria com 

hidratação parenteral. 

11 – O aumento de AST foi fortemente associado à presença de CXCL10/IP10. Além disso, 

quando a mediana dos níveis de AST era ordenada em faixa de valores crescentes, verificou-

se, também, um aumento proporcional nos níveis de CXCL10/IP10. Esses dados indicam uma 

possível influência desta quimiocina na elevação da AST e na hepatomegalia dolorosa. 

12 – Um claro envolvimento da CXCL10/IP10 e da IL10 no extravasamento plasmático foi 

demonstrado neste estudo. Níveis consistentemente mais elevados destas substâncias foram 

encontrados em pacientes com DH quando comparados àqueles com DC.  
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Apêndice 1 – Protocolo da pesquisa 

Títulos de Interleucinas em Pacientes com Dengue. 
 
Nome:  . . . . . . . . . . . . . . . ;   Dn: . . .. /. . . .. /. . . . ;   Id: . . .  . . . ;    Sexo: . . . . ;   Raça: . . . . . . .  . . . ;    Município: . . . . .. . . 
 
Prontuário:. . .  . . . . . . . . . . . . . . D. int: .  . . ./ . . . . ./ . . . . .. D. alta: . . . . ./ . . . . . / . . . . . .   Dias Int. . . . . . . ;   
 

 

 
Data do Início dos Sintomas: . . . . ./  . . . . ./  . . . . . 
 

Febre -   Di -  . . . ./ . . .   D. doença. . . . . . dia      Dur - . . . . . dias T. ax. Mx - . . . . . . .o C. 

Cefaléia -  Di: . . . . /. . . .   D.doença: . . . . . . dia   Dur -  . . . . .dias 

Mialgia  -  Di -  . . ./ . . . .  D. doença. . . . . .  dia   Dur -  . . . . .dias 

Dor. Retrorbit -  Di: . . . ./ . . . .  D. doença. . . . .  dia   Dur -  . . . . .dias 

Artralgia -  Di: . . . ./ . . .   D. doença. . . . .  dia   Dur -  . . . . .dias 

Náuseas -  Di . .  .. /. . .   D. doença. . . . .  dia   Dur -  . . . . .dias 

Vômitos -  Di. . . . /. . . .   D. doença. . . . . dia   Dur -  . . . . .dias 

Diarréia -   Di . . .  . /. . .   D. doença. . . . .  dia   Dur -  . . . . .dias 

Exant -   Di . . . . /. . .   D. doença. . . . . dia   Dur -  . . . . .dias 

Prurido -   Di. . . . /. . . .   D. doença. . . . . dia   Dur -  . . . . .dias 

Taquicardia -  Di. . . . /. . . .   D. doença. . . . .  dia   Dur -  . . . . .dias 

Dispnéia -  Di. . . . /. . . .   D. doença. . . . .  dia   Dur -  . . . . .dias 

Oligúria -   Di. . . . /. . . .   D. doença. . . . .  dia   Dur -  . . . . .dias 

Hipotensão -  Di. . . . /. . . .   D. doença. . . . .  dia   Dur -  . . . . .dias 

Desidratação -  Di . . . /. . . .   D. doença. . . . . dia   Dur -  . . . . .dias 

Rec. Alim. -  Di. . . . /. . . .   D. doença. . . . .  dia   Dur -  . . . . .dias 

Apatia/Prostração Di . . . /. . . .   D. doença. . . . . dia   Dur -  . . . . .dias 

Sonolência -   Di. . . . /. . . .   D. doença. . . . . dia   Dur - . . . . .dias 

Choro persist. -  Di. . . . /. . . .   D. doença. . . . . dia   Dur - . . . . .dias 

Casos Semelhantes?   . . .  Quem?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dengue anterior? . . . . .  Quando? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Doenças Associadas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Uso de Medicamentos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Manifestações Alérgicas (Doenças) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
Manifestações hemorrágicas:             Sim: . . . . . . . . . . . . Não. . . . . . . . . . . . . . . .Ign. . . . . . . . . . . . . . 

Epistaxe:   Di . . . . / . . . .  D. doença. . . . .dia  Duração. . . . . . . . dias 

Gengivorragia:  Di . . . ./ . . . .  D.;  doença. . . . .dia  Duração. . . . . . . . dias 

.Metrorragias:  Di. . . . /. . . .   D. doença. . . . .dia  Duração:. . . . . . . . dias 

Hematúria:  Di. . . ./. . . .  D. doença. . . . .dia  Duração:. . . . . . .   dias 

Petéquias:  Di. . . ./. . .   D. doença. . . . .dia  Duração. . . . . . . . dias 

Sangram. Gastointest Di. . . ./. . .   D. doença. . . . dia  Duração:. . . . . . . . dias 

Prova do Laço Pos.  Di. . . ./. . .   D. doença. . . . .dia  Duração . . . . . . . . dias 

 

Sinais de Alarme / Dengue com Complicações.  Sim  Não  Ign 

Dor Abdom. Intensa e Contínua: .Di: . . . ./ . . .   D. doença. . . . .dia  Duração:. . . . . . . . dias 
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Vômitos Persistentes:  Di: . . ./ . . .   D. doença. . . . .dia  Duração:. . . . . . . . dias 

Hepatomeg. Dolor.   Di: . . . ./ . . .   D. doença. . . . .dia  Duração:. . . . . . . . dias 

Hipot. Post. / Lipotímia:  Di. . . /. . .   D.doença. . . . .dia  Duração:. . . . . . . . dias 

Diminuição Diurese: Di. . . ./ . . .   D. doença. . . . .dia  Duração:. . . . . . . .  dias 

Cianose:   Di. . . ./ . . .   D. doença. . . . .dia  Duração:. . . . . . . .  dias 

Hipotermia/sudorese: Di. . . ./ . . . .  D. doença. . . . .dia  Duração:. . . . . . . .  dias 

Desconforto Resp.  Di. . . ./ . . .   D. doença. . . . .dia  Duração:. . . . . . . .  dias 

Arritmias:   Di. . . ./ . . .   D. doença. . . . .dia  Duração:. . . . . . . . dias 

Letargia / Agitação:  Di . . . /. . . .  D. doença. . . . .dia  Duração:. . . . . . . . dias 

Manif. Neurol:  Di. .  . /. . .   D. doença. . . . .dia  Duração:. . . . . . . . dias  

Quais?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Recrudescência da Febre: . .Data . . . . ./ . . .   D. doença. . . . .dia  Duração:. . . . . . .. dias 

 

 

Houve Extravasamento Plasmático:    Sim . . . . . . . . . . . . . Não . . . . . . . . . . . . . .Ign . . . . . . . . . . . . . .  

Hemoconcentração: Di. . . ./. . .   D. doença. . . . .dia  Duração:. . . . . . . . dias 

Derrames Pleura:l  Di. . . ./. . .   D. doença. . . . .dia  Duração:. . . . . . . . dias 

Ascite:   Di. . . ./. . .   D. doença. . . . .dia  Duração:. . . . . . . . dias 

Hipoalbuminemia:  Di. . .. /. . .   D. doença. . . . .dia  Duração. . . . . . . . .dias 

 

 

Em Caso de FHD / SCD, Especificar: 

Grau  I   Grau II    Grau III    Grau IV  

 

IgM;   . . . .  Data da Coleta . . . . ./ . . . .   Dias de Doença:  . . . . .   Dias do exantema . . . . . . .  

 

Em Caso de Dengue com Complicações  -   Que tipo de Complicações? 

Alterações Neurológicas:  Di:. . . . /. . .   D. doença. . . . .dia  Duração . . . . . . dias  

Disfunção Cárdio respiratória   Di . . . . / . . .  D. doença. . . . .dia  Duração . . . . . . dias  

Insuficiência Hepática.  Di . . . ./ . . .   D. doença. . . . .dia  Duração . . . . . . dias  

Plaquetas Inferior a 50 000  Di . . . ./ . . .   D. doença. . . . .dia  Duração . . . . . . dias 

Leucometria Menor que 1000  Di . . . ./ . . .   D. doença. . . . .dia  Duração . . . . . . dias 

Hemorragia Digestiva   Di . . . ./ . . . .  D. doença. . . . .dia  Duração . . . . . . dias 

Derrames Cavitários.  Di . . . ./ . . . .   D. doença. . . . .dia  Duração . . . . . . dias 

Não se Enquadra nos Critérios de FHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Classificação Final. 

Dengue Clássico  Dengue com Complicações  Febre Hemorrágica do Dengue 

Síndrome do Choque do Dengue  Descartado 

 
Critérios de Confirmação / Descarte 
 
Laboratorial   Clínico-Epidemiológico   Clínico-Epidemiológico-Laboratorial 

 
Hemograma / data ( dia/mês) 
 

 
X 1000 

 
 .... / .... 

 
.... / .... 

 
.... / .... 

 
.... / .... 

 
.... / .... 

 
.... / .... 

 
.... / .... 

 
.... / .... 

 
.... / .... 

 
.... / .... 

 

Plaq.           

           

Hto.           

           

Hb           

           

Htia  10
6
           

           

L. glob           

           

Bas           

Eos           

Mie.           

Meta.           

Bas           

Seg.           

Lin.           

Mon.           

VHS           

TAP           

PTT           

 
Bioquímica 
AST            
ALT           
F. ALC           
Bb. T.           
Dir.           
Ind.           
Glicemia           
Uréia           
Creat.           
P. Tot.           
Albumina           
Sódio           
Potássio           
D. Urinária           

 

RX Tórax: 

 

US 
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Apêndice 2 – Resumos de casos de óbitos. 

Caso 1: Protocolo 372, EV, masculino, sete anos, residente em Inhaúma. Internação: 

30/01/2008. Óbito: 12/02/2008. Em 26/01/2008 o paciente apresentou febre alta 

(39,0o C), intermitente, cefaleia e diminuição do apetite. Nos dois dias seguintes a 

febre se manteve, bem como a cefaleia e passou a recusar a alimentação, só 

aceitando-a na forma líquida. No quarto dia de doença, a febre cedeu e surgiram 

mialgia, petéquias em membros e face e prostração. No dia seguinte apresentou 

vômitos, dor abdominal, dispneia discreta e episódios de lipotímia. No dia 30/01 foi 

internado apresentando icterícia, desidratação, taquipneia, edema periorbitário e 

enchimento capilar lentificado. Em 31/01 evoluiu com vômitos em borra de café, 

oligúria e hipotensão. Em 01/02 foi transferido para o CTI e colocado em prótese 

ventilatória. Mantinha hipotensão e desconforto respiratório que se associaram a 

diarreia líquida, febre (39,4º C), abdome ascítico, diminuição do nível de consciência 

e sangramento nasal volumoso. A ultrassonografia de tórax e abdome mostrou 

derrame pleural bilateral e ascite. Diagnosticado com sepse (hemocultura positiva 

para Pseudomonas aeruginosa), sendo medicado com cefepima. Em 2/02 

apresentava hepatomegalia de 5cm do rebordo costal direito (RCD), pupilas mióticas 

e estrabismo. Apesar da medicação específica, não houve regressão do choque e o 

paciente apresentou intenso sangramento pela cânula orotraqueal, anasarca e 

vasculites em ponta dos dedos. Em 12/02/2008, mantinha o quadro de choque, 

hepatomegalia (11 cm do RCD) e nova ultrassonografia mostrou hemorragia 

pulmonar bilateral, derrame pericárdico e peritoneal. Óbito nesse mesmo dia, 18o de 

doença e 13o de internação. A detecção de IgM específica para dengue foi positiva 

(coletada no 10º dia de doença).  

 Achados na necrópsia: Hemorragia pulmonar extensa com focos de necrose e 

derrame pleural;  hepatite aguda com esteatose, focos de necrose e hemorragias 

centrolobulares, colestase intra-hepática;  choque hemorrágico;  pericardite leve, 

focal, derrame pericárdico e congestão do miocárdio. Causa da morte: hemorragia 

pulmonar bilateral extensa.  

 Classificação do caso de acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2013): Febre 

hemorrágica do dengue grau D. 
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Caso 1 - Resultados de exames laboratoriais de acordo com os dias de doença  
 

Dias de Doença 

Variáveis D4 29/1/2008 D5 30/1/2008 D6 31/1/2008 D7 1/2/2008 D8 2/1/2008 D9 3/1/2008 D11 5/2/2008 D13 7/2/2008 D18 12/2/2008 

Plaq. X 103 70,8 17,9 20,3 25,7 28,1 39,0 140,0 76,5 24,5 

Hto. % 39,3 45,9 35,6 31,5 29,7 34,9 30,4 22,9 22,3 

L.glob x103 5,2 8,4 10,3 10,2 15,3 13,9 18,3 30,0 22,5 

Neutrof. % 75,0 66,0 51,0 49,0 77,0 78,0 86,0 90,0 96,0 

Linfóc. % 16,0 19,0 15,0 26,0 12,0 13,0 9,0 5,0 1,0 

Monóc. % 8,0 14,0 31,0 26,0 11,0 9,0 5,0 5,0 3,0 

AST Ui/l - 1479,0 - 2117,0 1720 640,0 291,0 676,0 146,0 

ALT Ui/l - 330,0 - 385,0 328 175,0 671,0 151,0 60,0 

P. Tot. g/% - 3,9 - 4,5 - 5,2 - 7,1 6,8 

Album. g/% - 2,3 - 2,6 - 3,06 - 3,9 3,76 

Sódio mEq/l - 127,0 - 125 133 132,0 139,0 137,0 138,0 

PT % - - - 54,7 48,3 43,3 47,0 35,0 72,0 

PTT seg - - - 64,1 54,4 55,0 39,8 48,3 47,5 

INR - - - 1,57 1,74 1,84 1,8 2,27 1,26 
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Caso 2: Protocolo 375, JRRS, masculino, seis anos, residente em Senador Camará, 

internação: 09/03/2008 e óbito no mesmo dia. No dia 5/03/2008 o paciente iniciou 

com febre alta não medida, cefaleia, mialgia, vômitos e diarreia líquida. No dia 

seguinte, estava prostrado, não mais apresentou vômitos e passou a recusar os 

alimentos sólidos. Manteve-se assim, ainda no domicílio, até que em 8/03/2008, 

apresentou dispneia, oligúria, edema na face, hematêmese, melena e lipotímia. Foi 

atendido em um serviço de emergência com hipotensão arterial. Sem resposta às 

medidas de combate ao choque, foi transferido no dia seguinte para o hospital em 

choque irreversível, derrame pleural, ascite e anasarca. Evoluiu para o óbito em 

poucas horas após a admissão, no 5º dia de doença. A detecção de IgM específica 

para dengue foi positiva (coletada no 5º dia de doença).  

 Classificação do caso de acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2013) Febre 

hemorrágica do dengue grau D. 

 

 

Caso 2 - Resultados de exames laboratoriais de acordo com os dias de doença  
 

Dias de Doença 

Variáveis D2 6/03/2008 D5 9/03/2008 D5+ 9/03/2008 

Plaq. X 103 61,0 72,0 51,0 

Hto. % 41,0 32,0 29,0 

L.glob x103 - 22,8 17,2 

Neutrof. % - 56,0 63,0 

Linfóc. % - 34,0 19,0 

Monóc. % - 10,0 16,0 

AST Ui/l - 56,0 60,0 

ALT Ui/l - 18,0 10,0 

P. Tot. g/% - 4,3 - 

Album. g/% - 2,5 - 

Sódio mEq/l - 133,0 126,0 
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Caso 3: Protocolo 373, DSC, feminino, sete anos, residente em Queimados. internação: 

11/03/2008. Óbito 14/03/2008. No dia 8/03/2008, queixou-se de febre que não foi 

medida, dor abdominal intensa e contínua, cefaleia, vômitos e diminuição do apetite. 

No dia seguinte não mais apresentava vômitos e mantinha as queixas iniciais. Em 

10/03/2008 apresentou sonolência, sangramento nasal, edema em face e membros, 

lipotímia e passou a recusar os alimentos. Em 11/03/2008, evoluiu com piora clínica 

quando surgiram petéquias em membros inferiores e face e sangramento gengival, 

sendo internado. No decorrer do primeiro dia de internação, apresentou hematêmese, 

melena, cianose perilabial, oligúria, hipotensão arterial e agitação. Em 12/03/2008 

seguiu com agravamento da hipotensão arterial, intensificação do sangramento nos 

locais de punção venosa, derrame pleural, ascite, icterícia e insuficiência hepática. 

No dia 13/03/2008 sem resposta ao tratamento do choque. Óbito em 14/03/2014, no 

7º dia de doença. A detecção de IgM específica para dengue foi positiva (coletada no 

7º dia de doença).  

 Classificação do caso de acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2013) Febre 

hemorrágica do dengue grau D. 

 

Caso 3 - Resultados de exames laboratoriais de acordo com os dias de doença  
 

Dias de doença 

Variáveis D4 11/3/2008 D5 12/3/2008 D6 13/3/2008 D7 14/3/2008 

Plaq. X 103 26,6 34,0 68,0 60,4 

Hto. % 21,4 34,0 25,0 20,0 

L.glob x103 8,2 11,0 9,1 11,3 

Neutrof. % 78,0 83,0 92,0 90,0 

Linfóc. % 10,0 7,0 4,0 3,0 

Monóc.% 11,0 10,0 4,0 6,0 

AST UIi/l 2920,0 - 38,0 < 1 

ALT Ui/l - 2628,0 1704,0 674,0 

P. Tot. g/% 3,6 4,7 4,8 5,3 

Album. g/% 2,2 3,2 3,4 3,5 

Sódio mEq/l 125,0 125,0 133,0 137,0 

PT % - - 29,2 38,0 

PTT seg - - 68,5 56,7 

INR - - 2,64 2,13 
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Caso 4: Protocolo 374, ESM, masculino, 11 anos, residente em São João de Meriti. 

Internação: 21/05/2008 e óbito em 22/05/2008. 

 Em 16/05/2008 o paciente apresentou febre não medida, cefaleia retrorbitária e 

mialgias. No dia seguinte, passou a recusar alimentos sólidos e tornou-se prostrado. 

Assim se manteve em seu domicílio e seguindo orientação médica, até que em 

20/05/2008 passou a recusar integralmente a dieta e a queixar-se de dor abdominal 

intensa e contínua, acompanhada de vômitos persistentes e dispneia. Neste mesmo 

dia evoluiu com desconforto respiratório, petéquias, desidratação, oligúria e 

lipotímia. Em 21/05/2008, com piora do quadro, foi atendido em um serviço de 

emergência e encaminhado para internação. Chegou ao hospital com grande esforço 

respiratório, cianose de extremidades, sudorético, agitado, sangrando nos locais de 

punção venosa, onde se acumulavam vários hematomas causados por esta prática. 

Apresentava, ainda, hematêmese, melena, hepatomegalia dolorosa, desidratação e 

hipotensão arterial acentuada. Exame ultrassonográfico revelou derrame pleural e 

ascite. Foi encaminhado ao centro de tratamento intensivo com um quadro de choque 

irreversível, evoluindo para o óbito em 22/05/2008, no 7º dia de doença. A detecção 

de IgM específica para dengue foi positiva (coletada no 7º. dia de doença).  

 Classificação do caso de acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2013) Febre 

hemorrágica do dengue grau D. 

 

Caso 4 - Resultados de exames laboratoriais de acordo com os dias de doença 
 

Dias de doença 

Variáveis D5 20/5/2008 D6 21/5/2008 D6+ 21/5/2008 

Plaq. X 103 29,0 31,7 39,5 

Hto. % 48,0 46,6 22,0 

L.glob x103 4,2 7,3 26,0 

Neutrof. % -- 68,0 76,0 

Linfóc. % - 10,0 10,0 

Monóc. % - 19,0 12,0 

AST Ui/l - 1325,0 850,0 

ALT Ui/l - 807,0 557,0 

P. Tot. g/% - 4,6 - 

Album. g/% - 3,1 - 

Sódio mEq/l - 134,0 135,0 

PT g% - 58,0 23,0 

PTT seg - 50,3 120,0 

INR - 1,5 3,2 
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Caso 5: Protocolo 376, AJP, masculino, oito anos, residente em Campo Grande. Internação: 

01/05/2008. Óbito: 02/05/2008. 

 26/04/2008 surgiu febre (38,5º C) e cefaleia. Em 28/04/2008 estes sintomas 

regrediram e passou a queixar-se de mialgias. Assim permaneceu, até que em 

30/04/2008 apresentou vômitos, diarreia, diminuição do apetite, e episódios de 

lipotímia. Em 01/05/2008 evoluiu com icterícia, epistaxe, apatia, desidratação, 

oligúria, hepatomegalia dolorosa e cianose perioral. Foi hospitalizado, quando 

surgiram edema bipalpebral e nos membros, hematêmese, melena e hipotensão 

arterial. Neste dia, um exame ultrassonográfico mostrou derrame pleural e ascite. 

Durante a internação evoluiu com anúria, taquicardia, cianose de extremidades, 

sudorese, além de sangramento intenso pelas vias aéreas superiores. Não respondeu 

ao tratamento do choque, sendo constatado o óbito horas após a internação, no 7º dia 

de doença. A detecção de IgM específica para dengue foi positiva (coletada no 6º dia 

de doença).  

 Classificação do caso de acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2013) Febre 

hemorrágica do dengue grau D. 

 

Caso 5 - Resultados de exames laboratoriais de acordo com os dias de doença  
 

Dias de doença 

Variáveis D6 01/5/2008 D6+ 01/5/2008 D6++ 01/5/2008 

Plaq. x 103 30,7 18,7 126,0 

Hto. % 38,6 23,3 24,3 

L.glob x103 19,8 28,0 24,0 

Neutrof. % 72,0 70,0 88,0 

Linfóc. % 13,0 19,0 4,0 

Monóc. % 15,0 10,0 7,0 

AST Ui/l 1061,2 - 2637,0 

ALT Ui/l 2747,0 - 1000,0 

P. Tot. g/dL 4,8 - - 

Album. g/dL 1,36 - - 

Sódio mEq/l 116,0 136,0 137,0 

PT seg. 14,0 14,0 12,3 

PTT seg. 84,5 - 30,0 

INR 4,0 5,4 6,15 
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Caso 6 Protocolo 371, PRR, masculino, oito anos, residente em Olaria, internado em 

16/5/2008 e óbito em 20/5/2008. 

 Em 13/05/2008, ao acordar pela manhã, queixou-se de febre (38,5º C), cefaleia e dor 

abdominal. No dia seguinte, apresentou mialgia e diminuição do apetite, com 

intensificação da dor abdominal. Em 16/05/2008 mantinha os sintomas anteriores e 

apresentou escleróticas ictéricas, exantema disseminado, prurido predominantemente 

nas regiões palmares e plantares, petéquias na face e membros, prostração e prova do 

laço positiva. No decorrer desse dia evoluiu com hepatomegalia dolorosa, lipotímia e 

taquicardia, sendo indicada internação hospitalar. A partir de 17/05/2008 não mais 

apresentou febre. Manteve o quadro clínico e em 18/05 estava oligúrico, hipotenso, 

com cianose em extremidades, além de apresentar hipotermia, sudorese, 

gengivorragia, hematêmese e melena. Diagnosticado derrame pleural em exame 

ultrassonográfico de 19/05/2008, sendo transferido para o CTI, onde evoluiu com 

icterícia, acentuação do choque. Seguiu com insuficiência hepática, sem reversão do 

choque e óbito em 20/05/2008, no 8º dia de doença. A detecção de IgM específica 

para dengue foi positiva (coletada no 7º dia de doença).  

 Classificação do caso de acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2013) Febre 

hemorrágica do dengue grau D. 
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Caso 6 - Resultados de exames laboratoriais de acordo com os dias de doença  
 

Dias de doença 

Variáveis D3 15/5/2008 D4 16/5/2008 D5 17/51/2008 D6 18/5/2008 D7 19/5/2008 

Plaq. X 103 117,0 57,2 39,0 29,0 95,3 

Hto. % 36,4 34,5 31,5 26,7 27,6 

L.glob x103 2,7 ˂ 1,0 1,24 15,4 33,0 

Neutrof. % 60,0 65,0 66,0 73,0 80,0 

Linfóc. % 22,0 31,0 26,0 11,0 5,0 

Monóc. % 18,0 4,0 8,0 16,0 14,0 

AST Ui/l - 48,0 177,0 1323,0 5095,0 

ALT Ui/l - 20,0 70,0 739 2545,0 

P. Tot. g/% - 5,8 5,0 2,9 - 

Album. g/% - 4,2 3,8 2,4 3,8 

Sódio mEq/l - 137,0 134,0 132 - 

PT % - 58,5 61,2 14,7 16,1 

PTT seg - 52,4 70,5 171,0 90,0 

INR - 1,49 1,43 5,1 4,6 

 


