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DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA DENGUE
Segundo o Ministério da Saúde há um aumento do número de casos de dengue no país. O vírus da dengue
pode infectar o mesmo indivíduo até 4 vezes e os sintomas se manifestam com mais severidade a cada
infecção, provocando uma resposta exacerbada ao vírus. Como consequência, aumenta o risco de dengue
hemorrágica, de choque circulatório, complicações viscerais, como hepatite e encefalite, entre outras,
que se não tratadas a tempo podem levar à morte.
Dengue, Zika e Chikungunya são transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti, os primeiros sintomas são
muito parecidos e estas patologias podem ser causadas por seis tipos diferentes de vírus (DENV-1, DENV2, DENV3, DENV-4, KIKV e CHIKV).
O diagnóstico laboratorial dos três vírus pode ser feito pelos testes moleculares, que são testes diretos
indicados até o sexto dia do início dos sintomas e pela sorologia (IgG e IgM), testes indiretos indicados a
partir do 4º dia do início dos sintomas. Especificamente para a Dengue pode ser realizada a pesquisa do
antígeno NS1, que permite o diagnóstico nos primeiros cinco dias da doença.
Entre os testes indiretos, de sorologia, a detecção de anticorpos pode ser feita por diferentes
metodologias, tais como Enzimaimunoensaio, Imunofluorescência indireta ou Imunocromotografia (teste
rápido). Nestes procedimentos, o vírus pode ser detectável após 4 dias de infecção. Porém, é importante
ressaltar que as metodologias indiretas podem apresentar resultados falsos-positivos devido às reações
cruzadas com outros vírus da mesma família, como da febre amarela.
Os testes moleculares, também conhecido como PCR (Polimerase-Chain-Reaction ou Reação em Cadeia
da Polimerase) detectam a presença do vírus no sangue do paciente por meio do seu material genético
nos primeiros 6 dias de infecção.
O diagnóstico molecular múltiplo, para a pesquisa dos três vírus possibilita a diferenciação de cada um
deles em um único teste, com uma única amostra sem reação cruzada. O diagnóstico é mais sensível, pois
detecta a presença do vírus nos primeiros dias da doença e permite um manejo terapêutico adequado
para cada vírus, seguindo as diretrizes nacionais definidas pelo Ministério da Saúde.
Hemograma e outros exames complementares deverão ser solicitados de acordo com a condição clínica
associada ou a critério médico.
Portanto, é confirmado todo caso suspeito de dengue com positividade por sorologia IgM, e/ou NS1 ou
PCR. Se o teste molecular resultar negativo, uma nova amostra para sorologia IgM deve ser realizada para
confirmação ou descarte.
Seguem anexos Fluxograma elaborado pelo CDC que mostra como utilizar os testes diagnósticos e Tabela
de Procedimentos oferecidos pelo Hemos Laboratório Médico.
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Tabela de Procedimentos oferecidos no Hemos Laboratório Médico

Chikungunya

Zika

Dengue

Exame

Período ideal da Coleta

Sorologia IgG

-

Sorologia IgM

Após 6ª dia do início dos sintomas

NS1 – detecção de Ag e Ac

Do 1º ao 6º dia do início dos sintomas

PCR – detecção e tipagem

Do 1º ao 6º dia do início dos sintomas

Sorologia IgG

-

Sorologia IgM

Após 6ª dia do início dos sintomas

PCR - detecção

Do 1º ao 6º dia do início dos sintomas

Sorologia IgG

-

Sorologia IgM

Após 6ª dia do início dos sintomas

PCR - detecção

Do 1º ao 6º dia do início dos sintomas

PCR - Dengue, Chikungunya e Zika

Do 1º ao 6º dia do início dos sintomas

*foi utilizado o 6º dia como ponto de corte baseado na detecção de anticorpos anti-IgM: presente em
80% dos pacientes com 5 dias de doença; em 93% dos pacientes com 6 a 10 dias de doença e em 99%
entre 10 e 20 dias.
RB:
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Dengue: diagnóstico e manejo clínico adulto e
criança. 5. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em:
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/14/dengue-manejo-adulto-crianca-5d.pdf. Acesso
em: 06 mar. 2019.
SANTA CATARINA. DIVE - Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Vigilância e controle do Aedes aegypti:
orientações técnicas para pessoal de campo. Rev.fev/2018. Disponível em:
http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/publicacoes/ManualDengue2018.pdf. Acesso em: 06 mar. 2019.
SBPC. Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial. Posicionamento oficial da Sociedade
Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial referente ao diagnóstico laboratorial do Zika vírus. Rio de
janeiro, 15 fev. 2016. Disponível em:
http://www.sbpc.org.br/upload/conteudo/sbpcml_posicionamento_zika_virus.pdf. Acesso em: 06 mar. 2019.

hemos.com.br

