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RESUMO 
 

BARBÉRIO, G. S. Identificação do biomarcador NS1 na saliva como diagnóstico 
de dengue. 2013. 99 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Odontologia de 

Bauru, Universidade de São Paulo, Bauru, 2013. 

 

Muitas ferramentas de diagnóstico da dengue tornaram-se disponíveis, 

porém requerem coleta de sangue como amostra para análise. Um método não 

invasivo de confirmar a infecção por dengue seria de importância considerável para 

os estudos clínicos e epidemiológicos. Testes de saliva podem encorajar os 

pacientes a serem mais receptivos para o diagnóstico da dengue. Possíveis 

problemas com o uso de sangue incluem a exigência de consentimento e a 

cooperação do paciente. Em muitos casos, flebotomia em indivíduos com fobia de 

agulhas, portadores de deficiências e discrasias sanguíneas e, especialmente em 

bebês e crianças, ou ainda devido a razões sociais, religiosas, à necessidade de um 

enfermeiro treinado e à necessidade de se separar o soro do plasma antes do teste. 

Objetivo deste trabalho foi identificar RNA viral em amostras de saliva de pacientes 

infectados com dengue durante o período febril; avaliar o teste rápido para identificar 

NS1 em amostra de saliva; identificar a presença de NS1 em amostras de saliva por 

meio do teste ELISA. Foram coletas amostras de saliva de pacientes durante o 

período febril com e sem dengue. Todos diagnósticos foram confirmados por exame 

de sangue para IgM/IgG. Foi feito o teste da Reação em Cadeia da Polimerase em 

Tempo Real em 10 amostras de pacientes com dengue. Em 44 amostras foram 

testados as tiras de diagnóstico rápido da dengue e ao teste ELISA NS1, para a 

detecção da proteína NS1. Esse estudo ressaltou a importância da busca pelo 

diagnóstico laboratorial rápido, prático e financeiramente acessível de doenças febris 

agudas com sintomas inespecíficos, principalmente em áreas de ocorrência de 

dengue.  Nesse estudo foi encontrada alta especificidade (94%) e média 

sensibilidade (73%) nos resultados da identificação da proteína NS1 nas amostras 

de saliva em estágios precoces da infecção por dengue. Esse método, se 

aprimorado para saliva, poderá ter resultados ainda melhores, por isso mais estudos 

são necessários.  

 

Palavras-chave: Dengue. Saliva. Diagnóstico. 



  

ABSTRACT 
 

BARBÉRIO, G. S. NS1 biomarker identification on saliva for dengue diagnosis. 
2013. 99 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Odontologia de Bauru, 

Universidade de São Paulo, Bauru, 2013. 

 

 
 

This study brings a literature review about the current dengue status 

worldwide and in Brazil followed by a systematic review that highlights the dengue 

diagnosis through saliva. A prospective study was also made, which evaluated the 

dengue virus infection diagnosis accuracy through the NS1 antigen detection in 

saliva samples using ELISA assays. The NS1-ELISA results in saliva were compared 

to the IgM-ELISA and IgG-ELISA serology. A total of 44 saliva samples were 

obtained from November 2012 to February 2013. The results showed that de NS1-

ELISA presented a sensibility of 0.73, specificity of 0.94, Positive Predictive Value of 

0.95, Negative Predictive Value of 0.70, Positive Likelihood Ratio of 13.15, Negative 

Likelihood Ratio of 0.28. Having these findings in mind, it is possible to suggest that 

the NS1 detection in saliva may be an important diagnostic tool in special cases, 

such as people that fear needles, with blood dyscrasias, babies, children, as well as 

to quickly monitor epidemics and their dissemination.   

 

Key words: Saliva. Dengue. Diagnostic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O vírus da Dengue faz parte da família de vírus chamada Flavivirus, que 

são vírus transmitidos por artrópodos, no caso da Dengue, transmitida por mosquitos 

do gênero Aedes, especialmente pelo Aedes aegypti. Esse vírus possui quatro 

sorotipos diferentes, classificados em 1, 2, 3 e 4, sendo que qualquer um dos 4 tipos 

pode causar Dengue Clássico, Dengue com Complicações, Febre Hemorrágica da 

Dengue ou Síndrome do Choque da Dengue. Nos últimos 25 anos houve um 

ressurgimento da Dengue em vários países. Dois bilhões e meio de pessoas vivem 

em área de risco para contrair Dengue no mundo e, anualmente, ocorrem entre 50 e 

100 milhões de infecções, sendo 500.000 casos de febre hemorrágica da Dengue e 

21.000 óbitos, acometendo principalmente crianças. As crianças menores de 15 

anos de idade representam 90% dos casos de Dengue grave que tem sido uma das 

principais causas de internação e morte infantil em vários países. Entre 2000 e 2005, 

o Brasil foi o país com maior número de casos de Dengue em todo o mundo, com 

mais de três milhões de casos relatados, esse número representa 61% de todos os 

casos diagnosticados no mundo. Em 2009, foram registrados 393.583 casos no 

Brasil. Em 2010, apenas no Estado de São Paulo, um dos mais desenvolvidos do 

país, foram confirmados 191.193 casos. Ainda nesse Estado, no período de Janeiro 

a Maio de 2013, foram diagnosticados 1.778 casos, sendo 1.773 desses na cidade 

de Bauru – SP (CVE, 2013). 

Não existe apenas um único, mas sim quatro tipos de vírus da dengue, os 

quais são transmitidos, na maioria das vezes, em países tropicais por todo o mundo. 

Os quatro tipos de vírus podem causar doenças que podem ser brandas ou muito 

agressivas (HALSTEAD, 2007).  Aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas estão em 

áreas de risco à dengue. Cinquenta milhões de casos ocorrem por ano e 500.000 

deles são do tipo hemorrágica, que é uma manifestação grave da doença causada 

pelo vírus dengue (MACKENZIE; GUBLER; PETERSEN, 2004). Por isso a dengue é 

classificada como uma endemia, ou seja, uma doença infecciosa que ocorre em um 

determinado local, sobre uma determinada população e que pode ser localizada 

geograficamente. Por exemplo, a febre amarela que somente ocorre na faixa da 

floresta Amazônica ou a dengue, que somente ocorre em regiões cujo clima 

favorece o surgimento do mosquito Aedes aegypti.  
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Para controlar efetivamente a transmissão da dengue, é necessário 

identificar o local do criadouro do mosquito transmissor, para isso, é necessário o 

diagnóstico preciso da doença seguida da visita das equipes de controle de vetores 

nos possíveis locais de infestação para eliminar os criadouros do mosquito. Assim, 

um diagnóstico correto e rápido é essencial. No entanto, o diagnóstico correto não é 

fácil, pois, os sintomas causados durante a infecção por dengue não são 

específicos: febre, cefaleia, mialgia, artralgia, exantema e, algumas vezes, discrasias 

sanguíneas, são rotineiramente confundidos com muitas outras doenças (GUZMAN; 

KOURI, 1996). Assim, existe uma necessidade de buscar melhorias para o método 

de diagnóstico laboratorial para a dengue, que, atualmente, é feito através por um 

método invasivo que é pela análise de sangue (BROWN et al., 1994). A necessidade 

de coleta de sangue em todos os casos de suspeita de infecção por dengue dificulta 

a detecção precoce dos casos e, assim, atrasa os esforços de controle do vetor. A 

coleta de sangue é complexa, cara e limita a amplitude de investigação laboratorial, 

devido à falta de colaboração dos pacientes, principalmente quando se tratam de 

crianças, bebês, portadores de deficiências, pessoas com discrasias sanguíneas e 

pessoas com medo de flebotomia (BROWN et al., 1994).  

Algumas doenças, como o câncer bucal (JOU et al., 2010), fibromialgia 

(BAZZICHI et al., 2009), síndrome de Sjögren (HU et al., 2010), hepatite (PARRY et 

al., 1989) e neurocisticercose (FELDMAN et al., 1990) já tem marcadores salivares 

identificados. Há também muitos anticorpos que foram relatados por serem 

confiáveis para o diagnóstico de algumas infecções, entre elas AIDS (FRERICHS; 

ESKES; HTOON, 1994), leptospirose (DA SILVA et al., 1992), sarampo (FRIEDMAN; 

PHILLIP; DAGAN, 1989), hepatite A e B (PARRY et al., 1989), rubéola (DE 

AZEVEDO NETO et al., 1995) e parvovirus. Sendo assim, estudar biomarcadores 

salivares relacionados ao vírus da dengue é uma estratégia que deve ser 

incentivada. O monitoramento epidemiológico preciso da dengue necessita de 

confirmação laboratorial, desta forma, na ausência de um fármaco ou vacina para 

infecções de dengue, os biomarcadores salivares podem classificar um sujeito como 

positivo ou negativo para infecções de dengue. Essa pode ser uma estratégia de 

apoio para o tratamento e melhoria da gestão clínica de saúde. Portanto, o 

desenvolvimento de um teste laboratorial usando saliva que possa ser usado para 

diagnosticar a dengue, será oportuno e importante na trajetória de controle dessa 

doença.



 

 

 

 
 

 

2   
Revisão de  
Literatura 

“A experiência nos mostra que o sucesso é devido menos à habilidade que ao 
zelo. O vencedor é aquele que se entrega inteiro à busca, de corpo e alma.” 

Charles Bunton 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

2.1 ORIGEM  

 
A primeira descrição de sua forma epidêmica foi descrita em 1780 nos 

Estados Unidos, quando foi chamada de “febre quebra ossos”.  Porém os possíveis 

relatos mais antigos da dengue estão em enciclopédias chinesas de 265 a 420 D.C 

e também do século XVII no Panamá, Indonésia e Egito e uma distribuição global 

(CAREY, 1971; GUBLER, 1998a; MCSHERRY, 1982). No século XIX, inúmeras 

epidemias de dengue foram descritas em Zanzibar, Calcutá, Grécia e Japão. Na 

primeira metade do século XX, houve o aumento de endemias da doença (GUBLER, 

1998a). Em 1954, a doença começou a exibir um novo padrão, o qual foi 

caracterizado por hemorragias ou choques, provocando óbito em 40% do enfermos. 

Após a década de 70, o problema das endemias de dengue agravou-se, 

particularmente nos países tropicais de todos os continentes.  

Atualmente, a dengue representa um sério problema de saúde pública em 

áreas tropicais da Ásia, África, América Latina e Caribe (Figura 1). Na Ásia, África e 

América do Sul, as arboviroses (doenças transmitidas por mosquitos) estão 

reaparecendo, especialmente a dengue (WHO, 2009). De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde, são 50 milhões de casos de dengue por ano no 

mundo. Analisando a morbidade, mortalidade e os gastos da dengue, essa é a 

arbovirose mais importante do mundo (MONATH, 1994; PEELING et al., 2010; 

SUAYA et al., 2009; WHO, 2009). Pode-se notar isso a partir de dados em que a 

dengue foi considerada uma endemia em mais de 100 países, que 3 bilhões de 

pessoas moram em áreas de risco e o número de países com casos está 

aumentando (WHO, 2009). Portanto, ferramentas epidemiológicas de diagnostico 

que sejam eficientes e de baixo custo são necessárias urgentemente para auxiliar no 

controle da doença (PEELING et al., 2010).  
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Fonte: OMS adaptado. 

Figura 1 - Áreas (vermelho) em que a dengue representa um sério problema de saúde em 2010.  
 

 
Nos últimos 25 anos houve um ressurgimento da dengue em vários 

países (GUBLER, 2004), sendo 500.000 casos de febre hemorrágica da dengue e 

21.000 óbitos, acometendo principalmente crianças (ORGANIZANTION, 2009). As 

crianças menores de 15 anos de idade representam 90% dos casos de dengue 

grave, a qual tem sido uma das principais causas de internação e morte infantil em 

vários países (MONATH, 1994; SUAYA et al., 2009).  

A dengue pode ocorrer em qualquer localidade, desde que exista 

população susceptível (humanos ou macacos), presença do vetor (mosquitos) e 

presença do vírus. Em períodos com pouca ocorrência de chuvas e temperaturas 

médias inferiores a 16ºC ou superiores a 40ºC, o Aedes aegypti tem condição de  

sobrevivência reduzida. Contudo, nos ambientes urbanos, a oferta de criadouros 

artificiais como caixas d’agua destampadas, calhas entupidas, pratos de plantas 

cheios de água, garrafas destampadas estocadas a céu aberto, piscinas 

desprotegida, pneus velhos abandonados com água acumulada, entre outros, 

praticamente anulam os efeitos da falta de chuvas, fatores que permitem que a 

dengue ocorra durante todo o ano nas zonas urbanas e rurais e não mais confinada 

ao período chuvoso (EDELMAN, 2007).  
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2.2 DENGUE NO BRASIL 

 
A dengue é hoje a mais importante doença viral transmitida por mosquitos 

que afeta seres humanos, seus vetores têm causado surtos e endemias de grande 

porte em vários estados brasileiros (DA CUNHA et al., 1997; NOGUEIRA et al., 

1993). 

Com a expansão da dengue na América Central e Caribe somada à 

reinfestação do Brasil pelo mosquito, um surto veio a ocorrer em Roraima pelo 

DENV-1 e DENV-4 causando febre da dengue em 11.000 indivíduos (OSANAI et al., 

1983). 

Na década de 80, o DENV-1 atingiu o estado do RJ com cerva de 95.00 

casos notificados (NOGUEIRA et al., 1988; SCHATZMAYR; NOGUEIRA; 

TRAVASSOS DA ROSA, 1986).  

Na década de 90 o Rio de Janeiro manifestou-se com a com dengue 

hemorrágica (DENV-2). A partir do Rio de Janeiro o DENV-1 se espalhou para 

outros estados transformando-se em um problema de saúde pública nacional. Em 

1990, o Rio de Janeiro e Niterói foram afetados por um novo surto, desta vez 

relacionado ao DENV-2, resultando em aumento das formas graves da doença, com 

notificação de mais de 300 casos de dengue hemorrágica (NOGUEIRA et al., 1990). 

Em seguida para o estado de SP e TO, BA e CE.  
Em 1998 foi identificado o DENV-3 no estado de São Paulo e em 2000 no 

Rio de Janeiro, o qual se disseminou por todo o país e em 2002 foram notificados 

800.00 casos de dengue e 270 de dengue hemorrágica com 150 óbitos (DE 

FIGUEIREDO et al., 2004).  

Na década de 2000 o Brasil foi o país com maior número de casos de 

dengue  em todo o mundo, com mais de três milhões de casos relatados, esse 

número representa 61% de todos os casos diagnosticados no mundo (TEIXEIRA et 

al., 2009). Em 2009 foram 393.583 casos no Brasil (SES/UF; SINAN, 2010). Em 

2010 foram 191.193 casos apenas em SP (CVE/SES-SP, 2011).  Em 2011 de 

Janeiro a Junho de 2011 foram 73.021 casos, sendo 4.302 desses na cidade de 

Bauru – SP (CVE/CCD/SES-SP, 2011). Nas imagens a seguir pode-se acompanhar 

a evolução da dengue no estado de São Paulo (Figura 2, Figura 3 e Figura 4). 
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Fonte: Superintendência de Controle de Epidemias adaptado. 

Figura 2 - Infestação por Aedes aegypti no Estado de São Paulo em 1985.  
 

 
Fonte: Superintendência de Controle de Epidemias adaptado. 

Figura 3 - Infestação por Aedes aegypti no Estado de São Paulo em 2005.  
 

 
Fonte: Superintendência de Controle de Epidemias adaptado. 

Figura 4 - Infestação por Aedes aegypti no Estado de São Paulo em 2011.  
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Dessa forma, o risco de ocorrência da forma grave da doença tende a 

aumentar (ROCCO et al., 2012). Pelo fato da dengue estar contida na lista de 

doenças de notificação compulsória, o Ministério da Saúde orienta que todos os 

casos suspeitos ou confirmados sejam notificados ao Serviço de Vigilância 

Epidemiológica, por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – 

SINAN (MORAES; DUARTE, 2009; PENNA, 2003). Entretanto cabe salientar que, 

embora seja essencial, esse sistema apresenta problemas de subnotificação e 

dispende muito tempo. Para minimizar este problema, sugere-se a informatização do 

sistema para maior rapidez e praticidade, assim um número de notificações mais 

próximo do que realmente ocorre poderá ser alcançado, principalmente durante 

endemias, quando enfermeiros poderiam realizar serviços de urgência ou 

emergência, mas estão preenchendo papeis em triplicatas.  

 

2.3 VETORES 

 
Os vetores são os transmissores de organismos causadores de doenças 

que levam os agentes patogênicos de um hospedeiro para outro. Esses vetores, na 

maioria das vezes, são animais invertebrados, geralmente artrópodes. Os 

artrópodes representam mais de 85% de todas as espécies animais conhecidas e 

são os vetores das doenças mais importantes. O modo mais significativo de 

transmissão é por meio dos mosquitos hematófagos. Neles, o patógeno se multiplica 

dentro do artrópode e é transmitido quando o artrópode se alimenta de sangue. A 

incidência de doenças transmitidas por artrópodes está em ascensão e constitui uma 

ameaça mundial (WEAVER; REISEN, 2010).  

O agente responsável pela transmissão do dengue foi primeiramente 

descrito no início do século XX, por Graham Harris seguido de Ashburn e Craig. Por 

meio de experimentos de transmissão viral, demonstrou-se que várias espécies de 

mosquitos seriam capazes de transmitir o vírus (VAZEILLE-FALCOZ et al., 1999). 

Em 1905, o cientista australiano Thomas Lane Bancroft descobriu que a 

doença era transmitida pelo mesmo vetor da febre amarela, o mosquito Aedes (do 

grego = odioso) aegypt (do latim = Egito), também é o principal vetor da dengue, é 

uma espécie hematófaga originária da África que chegou ao continente americano, 

pois o mosquito foi capaz de manter seu ciclo reprodutivo em reservatórios de água 

de navios, infectando os tripulantes na época da colonização. O mosquito possui 
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hábitos diurnos, com preferencia pelo ambiente doméstico urbano onde busca 

abrigo da luz e de correntes de ar mais fortes, em lugares normalmente úmidos 

como banheiros, dispensas, cozinhas. O período do dia em que se torna mais ativo 

corresponde ao final da tarde e começo da noite. No entanto em locais abrigados do 

vento e da luz, sua movimentação pode ocorrer em outros momentos do dia. Apesar 

do seu tamanho reduzido, pode ser reconhecido por sua coloração preta com 

manchas brancas (Figura 5). 

 
Figura 5 - Mosquito Aedes aegypti, vetor da Dengue.  

Com o passar do tempo percebeu-se que o Aedes aegypti era o mais 

capaz de transmitir a dengue (DOHERTY, 1993), mas que outras espécies como 

Aedes albopictus, Aedes polynesiensis e Aedes africanus são também implicados na 

transmissão e estão em expansão no mundo (DA CUNHA et al., 1997; NOGUEIRA 

et al., 1993). 
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Figura 6 - Mosquito Aedes aegypti e seu ciclo biológico.  

 

A longevidade do mosquito é de 30 a 40 dias, durante sua vida, passa por 

duas fases de desenvolvimento: aquática (ovo, larva e pupa) e terrestre (Figura 6). 

Em condições favoráveis de umidade e temperatura, a fase aquática leva de 2 a 3 

dias. O conhecimento desses fatores pode auxiliar na realização de ações dos 

programas de proliferação do mosquito. Com o aumento da temperatura global de 

2ºC até o final do século XXI, a abrangência desse vetor pode aumentar e alcançar 

latitudes maiores, em locais onde nunca tenha sido identificado antes, podendo 

tornar-se uma ameaça de saúde pública mundial devido à falta de preparo nos 

novos locais de infestação.  

 

2.4 O VÍRUS 

 
O vírus da dengue faz parte da família Flaviviridae, do gênero, Flavivirus 

(do latim flavius = amarelo) (ROSA; PINHEIRO; VASCONCELOS, 2005; 

WESTAWAY et al., 1985). O vírus foi isolado pela primeira vez em 1943 durante 

uma endemia no Japão (SCHATZMAYR; NOGUEIRA; TRAVASSOS DA ROSA, 

1986). Esse vírus faz parte do sorogrupo DENV. Embora sejam do ponto de vista 

epidemiológico praticamente idênticos, são reconhecidos quatro sorotipos 
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antigenicamente distintos de vírus do subgrupo DENV, os quais são classificados 

em DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4, sendo que qualquer um dos quatro pode 

causar Dengue, Dengue Hemorrágica ou Síndrome do Choque da Dengue. 

Baseando-se na análise das sequências genéticas dentro de cada sorotipo foram 

identificados diversos genótipos dentro de cada sorotipo viral (HOLMES; TWIDDY, 

2003; RICO-HESSE, 1990; SABIN, 1952; WANG et al., 2000; ZANOTTO et al., 

1996; ZHAN et al., 2005). O vírus apresenta morfologia esférica, com 40 a 60 nm de 

diâmetro, contendo um core de simetria icosaédrica elétron denso de 30 nm envolto 

por uma membrana bilipídica, na qual estão ancoradas as glicoproteínas de 

superfície. O genoma viral é constituído por RNA de fita simples com 

aproximadamente 11.000 pares de bases e polaridade positiva. Este genoma 

codifica três proteínas estruturais: proteína C do capsídeo, proteína M associada à 

membrana e proteína E do envelope (Figura 7), além de sete proteínas não  

estruturais (NS): NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B e NS5 (RODENHUIS-

ZYBERT; WILSCHUT; SMIT, 2010) (Figura 8).  

 
Figura 7 - Desenho esquemático do vírus dengue mostrando suas proteínas estruturais. 

 
 



 27 

O ciclo de replicação inicia-se com a entrada do vírus na célula alvo 

(BRESSANELLI et al., 2004). Esta fusão libera o genoma viral (composto por uma 

fita simples positiva de RNA) no citoplasma. Este genoma é processado e traduzido 

em poliproteínas virais estruturais e não estruturais. (FERNANDEZ-GARCIA et al., 

2009; LINDENBACH; RICE, 2003; LOZACH et al., 2005).  

 

2.5 CICLO DE TRANSMISSÃO 

 
Originalmente o vírus da dengue circulava e era mantido em primatas 

inferiores e mosquitos, contudo, nos últimos três séculos, a doença se estabeleceu 

nos centros urbanos das regiões tropicais, no seguinte ciclo: homem – Aedes 

aegypti – homem (FIGUEIREDO, 2006). A transmissão sem envolvimento do vetor 

já foi relatada em indivíduos que se acidentaram com materiais perfurocortantes 

contaminados com sangue de doentes, em transfusão de sangue e em pacientes 

submetidos a transplante de medula óssea (BOUSSEMART et al., 2001; CHEN; 

WILSON, 2005; TAMBYAH et al., 2008; THAITHUMYANON et al., 1994). 

A necessidade da fêmea do mosquito sugar sangue humano para sua 

alimentação e maturação de seus ovos provê o mecanismo para a transmissão do 

vírus da dengue. Quando o mosquito ingere sangue de um hospedeiro virêmico 

ocorre infecção das células epiteliais do intestino médio, carreado pela hemolinfa. O 

vírus infecta as glândulas salivares e é secretado na saliva durante o repasto do 

inseto em outro hospedeiro vertebrado susceptível, fechando o ciclo de transmissão 

da doença. O intervalo de tempo entre a ingestão do sangue infectado e a secreção 

salivar do vírus é de 8 a 11 dias, o que pode ser acelerado por aumento na 

temperatura ambiente (PONTES; RUFFINO-NETTO, 1994). 

Após a picada do mosquito, as células dendríticas da pele (células de 

Langherans) são as primeiras a serem infectadas e possuem um papel crítico no 

início da disseminação viral e na patogênese da doença (SAKUNTABHAI et al., 

2005), visto que algumas delas podem migrar para linfonodos regionais de onde o 

vírus se dissemina por meio dos vasos linfáticos para o ducto torácico e daí para a 

circulação sanguínea (MAROVICH et al., 2001; WU et al., 2000).  
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2.6 QUADRO CLÍNICO 

 
A infecção com qualquer um dos quatro sorotipos de dengue pode levar a 

um amplo espectro clínico, que vai desde infecção assintomática ou uma doença 

semelhante à gripe conhecida como febre da dengue clássica, com baixa taxa de 

mortalidade, até hemorragias e extravasamento de plasma, que podem levar à 

morte, conhecida como síndrome do choque da dengue ou dengue hemorrágica 

(BURKE et al., 1988; HALSTEAD, 1988; MARTINA; KORAKA; OSTERHAUS, 2009). 

Na forma clássica da doença, ausência de sintomas é comum, mas, nos 

casos sintomáticos, os sintomas instalam-se de modo abrupto de 2 a 8 dias após a 

picada, quando surge febre alta que dura de 2 a 7 dias, calafrios, cefaleia intensa, 

dor retro-orbitária, astenia, dor musculoesquelética, dores abdominais intensas, 

anorexia, náuseas e vômitos. (GUZMAN; KOURI, 2002). Exantema generalizado 

também pode ocorrer, sendo de caráter transitório, costuma aparecer no primeiro ou 

segundo dia de evolução. A contagem total de leucócitos é diminuída e podem 

ocorrer trombocitopenia e fenômenos hemorrágicos leves. A dengue clássica é 

usualmente autolimitada, porém a convalescença é prolongada, com persistência 

das queixas de fadiga, prostração e dores por até 6 meses após o aparecimentos 

dos primeiros sintomas.  

 
Fonte: Oliveira, 2011. 

Figura 8 - Exantema petequial em face e hiposfagma.  
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Fonte: Oliveira, 2011. 

Figura 9 - Exantema petequial em membros inferiores. 

 

 

2.7 PATOGENIA DAS FORMAS GRAVES 

 
Devido, principalmente, às formas mais graves da doença, estima-se que 

o DENV provoca mais de meio milhão de hospitalizações anualmente, com taxas de 

mortalidade que variam entre 1% e 5%, principalmente em crianças (WILDER-

SMITH et al., 2010) (WILLS et al., 2002). 

Quando um indivíduo se infecta, não é possível saber se ele desenvolverá 

formas mais leves da doença ou se evoluirá para dengue hemorrágica ou choque da 

dengue, pois a patogênese da doença grave ainda não está totalmente esclarecida, 

existem, pelo menos, três possíveis explicações. Uma delas avalia a maior 

susceptibilidade genética ou presença de doenças como diabetes, alergia e 

hipertensão e sugere que essas comorbidades sejam um fator de risco para dengue 

hemorrágica (FIGUEIREDO et al., 2010). 

Outra teoria está relacionada com a virulência de algumas estirpes do 

vírus. É sabido que a proteína NS1 do vírus pode induzir a uma doença autoimune 

em alguns pacientes: anticorpos dirigidos contra a proteína NS1 apresentam 

reatividade cruzada com plaquetas sanguíneas e células endoteliais, culminando em 

disfunções plaquetárias e danos no próprio endotélio (LIN et al., 2008; LIU et al., 

2006).  
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Mas as evidências sugerem que a terceira teoria é a mais próxima da 

realidade: infecções sequenciais causadas por sorotipos diferentes do vírus têm um 

papel importante na patogênese da dengue grave. Altas taxas de infestação pelo 

Aedes aegypti, a circulação de mais de um sorotipo do vírus, as altas densidades 

populacionais e o intenso deslocamento geográfico das pessoas também estão 

relacionados à ocorrência de casos graves. Tem sido observado que o risco de 

dengue hemorrágica é cerca de 20 vezes maior na infecção secundária que na 

primária (HALSTEAD, 1970). Se o hospedeiro for infectado com um segundo 

sorotipo, antes do nível de anticorpos atingirem um segundo limiar, pode ocorrer um 

aumento da replicação viral (reforço) (BRAVO; GUZMAN; KOURI, 1987) 

(HALSTEAD, 1989; MONGKOLSAPAYA et al., 2003). 

 

2.8 TRATAMENTO 

 
Nos casos de dengue clássica, procede-se ao tratamento sintomático da 

febre, cefaleia, mialgias e artralgias, bem como se cuida da reposição 

hidroeletrolítica por via oral. Atualmente não existe uma droga antiviral disponível 

para uso clínico com ação efetiva contra o vírus da dengue (MURPHY; 

WHITEHEAD, 2011; WILDER-SMITH et al., 2010). Embora não exista o tratamento 

antiviral específico, nos casos suspeitos de dengue hemorrágica a precocidade na 

reposição hídrica e de eletrólitos por via oral ou intravenosa tem um papel crucial na 

redução da mortalidade. Nos pacientes com choque da dengue (letargia, 

extremidades frias, cianose perioral, pulso fino e rápido, hipotensão), a 

hemocentração mantém-se apesar da reidratação. Trata-se de uma emergência 

médica que requer observação contínua e imediata expansão plasmática até que as 

condições hemodinâmicas se normalizem. A evolução para a cura depende da 

disponibilidade dos cuidados intensivos e do tratamento precoce das alterações 

hemodinâmicas. 

 

2.9 CONTROLE 

 
As fêmeas do vetor, como se sabe, põem ovos à beira de água parada. 

Os programas educativos instruem rotineiramente o morador a tampar reservatórios, 
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baldes, pratos de vasos de planta e outros recipientes de água de uso doméstico, 

além de instruí-lo quanto aos cuidados com instalações vulneráveis, como as calhas 

de telhado. Ênfase tem sido dada ao controle das larvas, mas com a rápida 

expansão das áreas urbanas esta tarefa torna-se impossível sem a colaboração 

efetiva da população (GUBLER, 1989). Geralmente a esfera governamental que está 

diretamente envolvida com as atividades de controle da dengue é a municipal, que 

conta com recursos limitados para a realização de todas as atividades de controle.  

Trabalhos mostram que a prevenção por meio da vacinação seria a 

melhor abordagem e de melhor custo-benefício para prevenir a dengue hemorrágica 

(SHEPARD et al., 2004). Recentemente várias potenciais vacinas tem sido 

desenvolvidas, mas ainda é precipitado dizer que tais esforços resultarão em uma 

vacina efetiva e economicamente viável para ser futuramente usada na prevenção 

da dengue (HALSTEAD; DEEN, 2002).  

O controle ainda é a melhor solução para a dengue e para a melhoria na 

qualidade de vida. Agilidade e precisão na obtenção das respostas pode impactar 

diretamente na tomada de decisões, aumentando a chance do rápido controle. Com 

o diagnóstico rápido e preciso é possível oferecer respostas rápidas como: onde foi 

identificado o primeiro caso; quem foi o primeiro infectado; qual a área de 

espalhamento da doença; quais domicílios estão no raio de autonomia de voo dos 

mosquitos; existência de algum morador já infectado.  

 

2.10 DIAGNÓSTICO 

 
No Brasil, a dengue é diagnosticada com frequência apenas com base 

nos sintomas clínicos. Mas, clinicamente, o diagnóstico da dengue é, ao mesmo 

tempo, importante e difícil de ser realizado. Difícil pelo fato de que os sintomas não 

são suficientemente específicos, mas sim semelhantes aos de outras infecções 

febris agudas, como malária, tifo, leptospirose, sarampo, rubéola, gripe e várias 

arboviroses, todas incluídas no diagnóstico diferencial da dengue; e importante 

devido à grande dispersão geográfica, à ocorrência de surtos, às reinfecções, à 

predominância urbana, à ocupação de leitos nos hospitais e aos efeitos econômicos 

sobre o governo e em especial à dificuldade de tratamento (DEROECK; DEEN; 

CLEMENS, 2003; OLIVEIRA et al., 2010; TOLEDO et al., 2006). O diagnóstico 

definitivo da infecção pelo DENV somente pode ser realizado laboratorialmente, 
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sendo altamente recomendado o exame laboratorial em casos de suspeita. 

Diagnóstico preciso e eficaz é essencial para a vigilância de doenças e, assim, a 

confirmação laboratorial é recomendada (ARTIMOS DE OLIVEIRA et al., 1999). 

Existem quatro de exames laboratoriais capazes de identificar o vírus da dengue de 

formas diferentes (HALSTEAD, 2007; PEELING et al., 2010; SHU; HUANG, 2004). 

Todos eles exigem amostras sanguíneas (ARTIMOS DE OLIVEIRA et al., 1999).  

 

2.10.1 Isolamento Viral 
 

O principal método utilizado para o isolamento viral é a inoculação da 

amostra suspeita em mosquitos, em cultura de células ou em camundongos recém 

nascidos. Como a viremia coincide com o período febril, o índice de isolamento é 

significantemente maior naquelas amostras coletadas até o sexto dia de instalação 

da doença (KAO et al., 2005). O vírus da dengue normalmente não apresenta bom 

crescimento in vitro e, até o momento, um dos mais sensíveis métodos de 

isolamento é in vivo por meio da inoculação em mosquitos. Quatro espécies nas 

quais machos e fêmeas são igualmente susceptíveis tem sido usada para 

isolamento viral: Aedes aegypti, Aedes Albopictus, Toxorhynchites amboinensis e 

Toxorhynchites splendens. Para diminuir o risco de infecção laboratorial, podem ser 

usados mosquitos Aedes machos ou mosquitos não hematofágicos como o 

Toxorhynchites. Somente após dez dias de incubação, a presença do vírus é 

avaliada nas glândulas salivares dos mosquitos através de imunofluorescência 

direta. O isolamento viral por inoculação em mosquitos tem como desvantagens, 

além do risco de infecção laboratorial, o fato de ser uma técnica excessivamente 

laboriosa e de necessitar da criação e manutenção de um insetário para produção 

de um grande numero de mosquitos, o que não está disponível na maioria dos 

laboratórios de virologia (PHILIP SAMUEL; TYAGI, 2006).  

Em relação à inoculação em culturas de células, método mais utilizado 

para isolamento viral, são comumente empregadas células tais como C6/36 (Aedes 

albopictus), AP61 (Aedes pseudoscutellaris) e RA-284 (Toxorhynchites amboinensis) 

derivadas de mosquitos, além de células de rim de macaco verde africano. Após 

período de incubação de uma semana, o vírus pode ser detectado por métodos 

sorológicos (imunofluorescência) ou moleculares. A inoculação em cultura celular é 

um método de alta especificidade, porém, não é usado rotineiramente porque 
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demanda longo período de tempo (usualmente mais que sete dias) para se 

completar o teste. Finalmente, o isolamento viral por inoculação intracerebral em 

camundongos recém-nascidos é mais sensível que a cultura celular, entretanto, este 

é um método laborioso, caro e de difícil implementação na rotina.  

Os métodos de isolamento viral permanecem como padrão ouro para 

diagnóstico definitivo, todavia os testes sorológicos para detecção de anticorpos dos 

tipos IgM e/ou IgG são os mais amplamente utilizados. 

 

2.10.2  Detecção de Anticorpos 
 
 

Os métodos que detectam anticorpos antidengue são os mais usados 

para o diagnóstico da doença. Os cinco principais métodos sorológicos para 

detecção de anticorpos são: inibição da hemaglutinação (IH), de fixação do 

complemento (FC), neutralização e ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) 

(KAO et al., 2005). 

O ELISA é considerado, nos dias atuais, o mais útil teste de detecção de 

anticorpos antidengue devido à sua alta sensibilidade e facilidade técnica. ELISA 

clássico e ELISA de captura de anticorpos são os dois formatos mais comumente 

utilizados. Os anticorpos podem ser detectados tanto na fase aguda, a partir do 

quinto dia do início dos sintomas (anticorpos da classe IgM), quando na fase de 

convalescença (anticorpos da classe IgG). Os títulos de IgM são significativamente 

mais altos na infecção primária do que nas infecções secundária e terciária, quando 

a sua produção é muito baixa e transitória; deste modo, o índice dado pela razão 

entre as leituras ópticas dos títulos de IgM/IgG pode ser usado para a diferenciação 

entre infecção primária e secundária (SHU et al., 2003). Este método torna-se 

inviável para a proposta de diagnóstico precoce uma vez que detecta anticorpos a 

partir do quinto dia de instalação dos sintomas. Além disso, a detecção desses 

anticorpos em um paciente febril numa primeira coleta não é suficiente para 

confirmar o diagnóstico. É necessária mais uma coleta de amostra de sangue com 

pelo menos 7 dias de intervalo da primeira coleta para a comparação dos níveis de 

anticorpos. Esse procedimento atrasa o diagnóstico e o tratamento, acrescentando-

se ainda que os níveis de anticorpos podem ficar alterados por 8 meses, dificultando 



 34 

o diagnóstico em áreas endêmicas (ALEXANDER DÍAZ-QUIJANO et al., 2006; 

BALMASEDA et al., 2003; GADKARI; SHAIKH, 1984).  

 

2.10.3 Detecção de Antígenos 
 
 

É mais moderno e é feito através da identificação de proteínas específicas 

deste vírus, o qual possui: três proteínas estruturais (proteína C, proteína M e 

proteína E) e outras proteínas não estruturais (NS1, NS2a, NS2b, NS3, NS4a, NS4b, 

NS5), que estão relacionadas com a infecção viral  (CHAMBERS et al., 1990; 

LINDENBACH; RICE, 2003). Em amostras de soro, durante a fase aguda da 

doença, pode ser detectado o antígeno NS1. Trata-se de uma das glicoproteínas 

não estruturais do vírus altamente conservada e que, durante a fase aguda da 

infecção, passa a ser expressa na superfície das células infectadas bem secretada 

para a circulação sanguínea, podendo ser detectada. Recentemente, altos níveis de 

NS1 foram demonstrados por ELISA em pacientes na fase aguda da doença 

(ALCON et al., 2002; JESSIE et al., 2004; KITTIGUL et al., 1997; LIBRATY et al., 

2002; MIAGOSTOVICH et al., 1997). 

Tem-se mostrado que a proteína NS1 circula, durante a fase aguda da 

doença, no plasma de pacientes infectados com o vírus da dengue  (ALCON et al., 

2002; SHU; HUANG, 2004; YOUNG et al., 2000). A NS1 é uma glicoproteína não-

estrutural secretada por células infectadas pelo vírus durante a fase aguda da 

dengue (YOUNG et al., 2000) e é essencial para a viabilidade do vírus 

(MACKENZIE; JONES; YOUNG, 1996). 

Os mais recentes diagnósticos de dengue são feitos através da 

identificação da proteína não-estrutural NS1 pelo teste ELISA ou através de um teste 

rápido imunocromatográfico. Este último, muito eficaz para o diagnóstico precoce da 

infecção, fornece resultados em 15 minutos. Um trabalho publicado em 2011, testou 

o exame rápido de NS1 em amostras de sangue (NS1 Ag Stip Bio-Rad Laboratories, 

França), o qual teve sensibilidade e especificidade de 77,3% e 100%, 

respectivamente, aos 15 minutos, e 80,5% e 100%, respectivamente, aos 30 

minutos. Comparando infecção primária e secundária, a tira NS1 apresenta menor 

sensibilidade para infecções secundárias, nas quais a pré-existência de anticorpos 

poderia inibir a detecção do antígeno NS1 (CHATERJI et al., 2011).  
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2.10.4  Detecção do Genoma Viral 
 
 

As técnicas moleculares, cujo objetivo é a detecção do genoma viral, tem 

importante papel no diagnóstico da dengue, uma vez que são capazes de identificar 

o vírus na fase aguda da doença e, em algumas metodologias, quantificar a carga 

viral. Entre os métodos mais utilizados, pode-se citar a hibridização e a transcrição 

reversa combinada à reação em cadeia da polimerase (RT-PCR) convencional ou 

em tempo real (GUBLER, 1998b). 

A RT-PCR convencional é um método que possibilita a amplificação de 

sequências genômicas específicas de RNA delimitadas por iniciadores (primers). 

Uma alíquota deste produto de amplificação deve ser submetida a eletroforese em 

gel de agarose para posterior coloração com brometo de etídeo e, então, deve ser 

visualizado sob iluminação ultravioleta para confirmação da detecção do genoma 

viral (BARKHAM et al., 2006; GUZMAN; KOURI, 1996; LANCIOTTI et al., 1992).  

A RT-PCR em tempo real, assim como a convencional, possibilita a 

amplificação de fragmentos genômicos (NIESTERS, 2002). A RT-PCR em tempo 

real apresenta sensibilidade maior que o isolamento e RT-PCR convencional é 

equivalente à nested RT-PCR convencional (MACKAY; ARDEN; NITSCHE, 2002). 

Várias estratégias de marcação vem sendo utilizadas para a detecção do 

fragmento amplificado, algumas usam substâncias fluorescentes que se ligam ao 

DNA dupla fita como SYBR green, e outras usam sondas marcadas. As estratégias 

que utilizam sondas marcadas são altamente sensíveis e específicas. As três 

metodologias mais utilizadas são ensaio fluorogênico da atividade 5’nuclease 

(TaqMan®), sonda de hibridação molecular beacons (oligonucleotídeos que formam 

uma estrutura secundária entre as extremidades 5’e 3’) e sonda de hibridação FRET 

(fluorescence resonance energy transfer). Estas sondas são desenhadas com base 

na sequência do fragmento alvo a ser amplificado e contêm um corante fluorescente 

ligado ao seu término 5’ (reporter) e um inibidor da fluorescência (quencher) ligado 

ao seu término 3’. Durante o processo de amplificação, a sonda híbridiza uma região 

específica do produto amplificado; após a hibridação, o reporter e o quencher são 

separados, ocorrendo assim a emissão da fluorescência que é diretamente 

proporcional à quantidade do material genético alvo presente na amostra. Trabalhos 
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usando TaqMan® descrevem sua capacidade de detectar e quantificar a carga viral 

por RT-PCR numa única etapa (CHAO; DAVIS; CHANG, 2007).  

As estratégias que utilizam RT-PCR apresenta alta sensibilidade e 

especificidade, embora rápidas e eficazes em fornecer o diagnóstico precoce da 

dengue, são dispendiosas, caras e exigem pessoal altamente treinado para 

execução, além de excessivamente laborioso. É, portanto, apenas disponível num 

número limitado de laboratórios. Esta técnica é altamente sensível e específica para 

o diagnóstico precoce de infecção por dengue mesmo quando os anticorpos ainda 

são baixos, ou seja, uma ferramenta importante para o diagnóstico rápido da 

infecção pelo DENV, permitindo o início precoce do tratamento do paciente e 

específicas medidas preventivas de saúde (DOS SANTOS et al., 2008; DROSTEN 

et al., 2002; HOUNG et al., 2001; JOHNSON; RUSSELL; LANCIOTTI, 2005; LAI et 

al., 2007; LAUE; EMMERICH; SCHMITZ, 1999; TORRES; LIPRANDI; GONCALVEZ, 

2000). 

 

2.11 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA - DIAGNÓSTICO DA DENGUE 

ATRAVÉS DA SALIVA 

 
Muitas ferramentas de diagnóstico da dengue tornaram-se disponíveis, 

porém requerem coleta de sangue como amostra para análise. A necessidade de 

uma coleta de sangue venoso em todos os ensaios de diagnóstico de dengue pode 

dificultar a detecção precoce de casos de dengue e, portanto, poderiam retardar os 

esforços de controle de vetores. Um método não invasivo de confirmar a infecção 

por dengue seria de importância considerável para os estudos clínicos e 

epidemiológicos. Acredita-se que testes de saliva podem encorajar os pacientes a 

serem mais receptivos para o diagnóstico da dengue. 

Possíveis problemas com o uso de sangue incluem a exigência de 

consentimento e a cooperação do paciente. Em muitos casos, flebotomia em 

indivíduos com fobia de agulhas, portadores de deficiências e discrasias sanguíneas 

e, especialmente em bebês e crianças - o grupo mais afetado pela dengue em áreas 

onde a infecção é endêmica - pode representar um desafio. Ou ainda é difícil devido 

a razões sociais, religiosas, à necessidade de um enfermeiro treinado e à 

necessidade de se separar o soro do plasma antes do teste (BROWN et al., 1994).   
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A maioria dos fluidos corporais contêm anticorpos, embora em níveis 

muito mais baixos do que os de sangue. Anticorpos específicos na saliva foram 

relatados para serem úteis métodos alternativos para o diagnóstico da infecção pelo 

vírus da dengue (BALMASEDA et al., 2003). Infecções por dengue foram 

caracterizadas pela elevação de IgM ou IgG. Na saliva, as concentrações de 

anticorpos são 19,9 mg/100 ml (IgA), 1,4 mg/100 ml (IgG), e de 0,2 mg/100 ml (IgM), 

e esses níveis são de cerca de 1/10, 1/800, e 1/400 comparados com amostras de 

sangue (PARRY; PERRY; MORTIMER, 1987). 

A primeira utilização relatada do diagnóstico da dengue pela saliva foi do 

vírus tipo 1 por meio da PCR-RT usando primers universais para  o vírus da dengue 

no quarto dia de febre, utilizando 200mL de saliva (TORRES; LIPRANDI; 

GONCALVEZ, 2000). Em seguida mais um trabalho com as mesmas características 

foi realizado em um segundo paciente (MIZUNO et al., 2007). Os vírus tipo 1 e 3 

foram encontrados na saliva de mais dois paciente no segundo dia de febre e não 

foram encontrados no nono dia de febre, para ambos pacientes. Todos esses 

trabalhos os diagnósticos com saliva confirmados utilizando amostras de sangue. A 

identificação de anticorpos também é relatada na saliva, com IgM em infecção 

recentes (CUZZUBBO et al., 1998) (ARTIMOS DE OLIVEIRA et al., 1999) 

(CHAKRAVARTI; MATLANI; JAIN, 2007), IgA (BALMASEDA et al., 2008) e IgG em 

infeção convalescentes.  

 
Figura 10 - Gráfico mostrando os níveis de NS1, IgM e IgG de acordo com o período febril em uma 

infecção de dengue. 

 

A existência de ambas as partículas virais, ou vírus inteiro, ou do genoma 

viral na saliva não é surpreendente, uma vez que tanto os linfócitos quanto os 



 38 

macrófagos podem ser normalmente encontrados na saliva e uma vez que as 

hemorragias microscópicas das gengivas são habituais em muitos pacientes que 

têm dengue ou dengue hemorrágica. A menor carga viral presente na saliva em 

comparação com o soro sugere que o vírus da dengue seria detectado nestas 

amostras clínicas por um curto período de tempo (POLONI et al., 2010). 

O aumento da doença e os custos que a dengue representa têm 

impulsionado a proliferação de testes para o diagnóstico da dengue. Para garantir a 

qualidade e o desempenho do teste, existe a necessidade de uma avaliação 

independente dos fabricantes de testes de diagnóstico da dengue (PEELING et al., 

2010). 

Denomina-se revisão sistemática da literatura a revisão planejada da 

literatura científica, que usa métodos sistemáticos para identificar, selecionar e 

avaliar criticamente estudos relevantes sobre uma questão claramente formulada. O 

objetivo da sistematização é reduzir possíveis vieses que ocorreriam em uma 

revisão não-sistemática (HALLIGAN, 2005).  

Meta-análise é o método estatístico utilizado na revisão sistemática para 

integrar os resultados dos estudos incluídos e aumentar o poder estatístico da 

pesquisa primária (SACKS et al., 1996). 

Nesta revisão sistemática avaliaram-se os trabalhos da literatura que 

avaliaram marcadores salivares utilizados para diagnóstico da dengue. 

O guia “Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses (PRISMA)” foi usado durante a busca e escrita de todas as fases desta 

revisão. O PRISMA inclui uma lista de verificação de 27 itens criado para ser 

aplicado em revisões sistemáticas (SWARTZ, 2011). 

Foi realizada a busca eletrônica dos artigos nas seguintes bases de 

dados: Pubmed/Medline, Embase, Ovid, ISI Web of Science e Cochrane Library. A 

estratégia de busca foi baseada nos seguintes descritores: “dengue” AND “saliva”. 

Não houve restrições de idiomas. Esta busca foi realizada por dois autores de forma 

independente. Os artigos selecionados foram os publicados até fevereiro de 2013. 

Na busca, inicialmente foram selecionados 127 artigos. Depois, os títulos 

duplicados foram removidos restando 57 estudos. A revisão do título, do resumo e 

do artigo completo reduziu para 11 artigos elegíveis, todos publicados em Inglês. Um 

diagrama de fluxo de processo de inclusão e exclusão dos artigos encontra-se 

ilustrada na Figura 11.  
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Figura 11 - Desenho esquemático dos trabalhos incluídos na revisão sistemática. 

 

Para um artigo ser incluído na revisão deveria seguir os seguintes 

critérios de inclusão: 

§ Avaliar biomarcadores de diagnóstico da infecção pelo vírus da dengue 

na saliva; 

§ Disponibilizar ou permitir calcular as taxas de verdadeiro positivo, falso 

positivo, verdadeiro negativo e falso negativo. 

§ Ser um estudo com grupo controle; 

§ Utilizar um método de diagnóstico “gold-standard” como comparação. 

Após a aplicação desses critérios, sete estudos foram incluídos nessa 

revisão, os quais estão detalhados na tabela 1. Entre eles, quatro estudos foram 

realizados na Ásia e três estudos foram realizados na América, não foram 

selecionados estudos efetuados na África, Europa e Oceania. 
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Tabela 1 - Característica dos artigos incluídos na revisão sistemática. 

 

2.11.1  Avaliação da Qualidade dos Estudos 
 
 

Os trabalhos que preencheram os critérios de inclusão foram avaliados 

por meio da Avaliação da Qualidade de Estudos da Precisão de Diagnósticos 

(Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies - QUADAS) a qual é composta 

por 14 itens (Figura 12), cada item tem as opções “sim”, “não” ou “insuficiente”. O 

“sim” indica informações suficientes, com viés improvável. O “não” indica uma 

informação suficiente, mas com potencial viés de conduta inadequada. O 

“insuficiente” indica que a informação não foi fornecida no artigo ou a metodologia 

não era clara. A pontuação total é feita com a contagem de todos os critérios que 

marcaram “sim”, que foi avaliado com “1”, enquanto, “não” e “insuficiente” tem a 

pontuação “zero”. A pontuação máxima possível na lista de critério é de 14.  

A qualidade metodológica de cada um dos estudos foi 

independentemente avaliada por ambos os autores. Divergências foram discutidas e 

resolvidas durante uma reunião. Qualitativamente, os estudos que apresentam 

valores mais elevados do QUADAS estão associados com um menor risco de viés 

do que os valores mais baixos. Estudos semelhantes publicados anteriormente 

estratificam como "de alta qualidade / baixo risco de viés", se a pontuação QUADAS 

Autor, ano País Tipo do 
estudo 

Amostra 
referência 

Seleção de 
pacientes 

Número 
de 

pacientes  
(CUZZUBBO et al., 1998) Tailândia Prospectivo Sangue Consecutiva 52 

(ARTIMOS DE OLIVEIRA et 
al., 1999) 

Brasil Prospectivo Sangue Consecutiva 46 

(BALMASEDA et al., 2003),  Nicarágua 
 

Prospectivo Sangue Consecutiva 348 

(CHAKRAVARTI; MATLANI; 
JAIN, 2007) 

Índia 
 

Prospectivo Sangue Consecutiva 80 

(BALMASEDA et al., 2008),  Nicarágua 
 

Prospectivo Sangue Consecutiva 356 

(YAP; SIL; NG, 2011) Singapura 
 

Prospectivo Sangue Consecutiva 154 

(ANDERS et al., 2012) Vietnã Prospectivo Sangue Consecutiva 105 
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foi 10 ou maior, e "baixa qualidade / alto risco de viés" se o estudo marcou menos de 

10 no QUADAS (HEGEDUS et al., 2007; REIMAN; LOUDON; GOODE, 2013; 

WHITING et al., 2011) (Tabela 2). 

 

 
Fonte: Artigo original do QUADAS. 

Figura 12 - Critérios originais da ferramenta de avaliação (QUADAS) dos artigos incluídos na revisão 
sistemática. 

 
 
Tabela 2 - Avaliação do QUADAS para todos os artigos incluídos nessa revisão para identificar o 
risco de viés. 

Artigo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total 

(CUZZUBBO et al., 
1998) 

Y Y Y Y Y Y Y Y N U U X Y Y 10 

(ARTIMOS DE 
OLIVEIRA et al., 1999) 

Y Y Y Y Y Y Y Y Y U U X Y Y 11 

(BALMASEDA et al., 
2003) 

Y Y Y Y Y Y Y Y Y U U X Y Y 11 

(YAP; SIL; NG, 2011) Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y X Y Y 12 

(ANDERS et al., 2012) Y Y Y Y Y N Y Y Y U U X Y Y 9 

(BALMASEDA et al., 
2008) 

Y Y Y Y Y Y Y Y Y U U X Y Y 11 

(CHAKRAVARTI; 
MATLANI; JAIN, 2007) 

Y Y Y Y Y N Y Y Y U U X Y Y 10 

Y = sim, N = no; U: dados insuficientes. 

2.11.2  Extração de dados 
 

A extração dos dados foi feita pelos mesmos dois autores de forma 

independente utilizando os métodos recomendados para a avaliação de teste de 

diagnóstico, são eles: autor, ano de publicação, país, tipo de amostra, tipo de coleta, 
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padrão ouro, número de falsos positivos, verdadeiros positivos, falsos negativos e 

verdadeiros negativos para cálculo da sensibilidade, especificidade, razão de 

probabilidade positiva e negativa (DEVILLE et al., 2002). 

 

2.11.2.1 Diagnóstico de Dengue e Imunoglobulina M (IgM) 
 
 

A detecção de IgM, utilizando captura ELISA IgM em uma única amostra, 

atualmente é o método diagnóstico mais utilizado. No entanto, é um resultado 

"provável" em vez de "confirmado" para dengue, o que exige pares de marcadores 

ou detecção de vírus em uma amostra de fase aguda. A utilidade da saliva no 

diagnóstico sorológico da dengue foi estudado mostrando que IgM específica pode 

ser detectada em pacientes com infecção primária (POLONI et al., 2010; VAZQUEZ 

et al., 2007), e em pacientes com infecção secundária (VAZQUEZ et al., 2007), e 

ainda, pode persistir por mais de 8 meses após a infecção (CHEN; HWANG; FANG, 

1991; CHOW; HSU, 1989; TALARMIN et al., 1998). Níveis de IgM salivar em 

infecções de vírus de dengue primária foram maiores do que os encontrados em 

infecções secundárias, enquanto que os níveis salivares de IgG foram geralmente 

maiores nas infecções secundárias (CUZZUBBO et al., 1998). Altas taxas de 

positividade foram observadas para as amostras de saliva colhidas após 5 dias do 

início da febre da dengue (ARTIMOS DE OLIVEIRA et al., 1999). Amostras de saliva 

obtidas após 10 dias 91,7-100,0% eram positivas (ARTIMOS DE OLIVEIRA et al., 

1999). A positividade de amostras de saliva aumentou após os primeiros dias do 

início da dengue  Nem todas infecções resultam em IgM detectável, até mesmo 

vários dias após a infecção (ARTIMOS DE OLIVEIRA et al., 1999). Resultados 

encontrados sintetizados na tabela 3. 
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Tabela 3 - Descrição dos resultados encontrados na utilização de IgM para diagnóstico da dengue na 

saliva. 

TP: verdadeiro positivo; FP: falso positivo; FN: falso negativo; TN: verdadeiro negativo; SN: 
sensibilidade; SP: especificidade. 

 

2.11.2.2 Diagnóstico de Dengue e Imunoglobulina G (IgG)  
 

O uso de IgG salivar para diagnóstico e em estudos epidemiológicos foi 

descrito (BALMASEDA et al., 2008; CHAKRAVARTI; MATLANI; JAIN, 2007; 

CUZZUBBO et al., 1998), estudos mostraram que IgG específica pode ser detectada 

tanto em pacientes com infecção primária (POLONI et al., 2010) como em pacientes 

com infecção secundária (CUZZUBBO et al., 1998; VAZQUEZ et al., 2007). Algumas 

descobertas indicam que os níveis elevados de IgG podem indicar características da 

infecção por dengue secundária ou de infecções passadas por vírus de dengue - 

mas não de infecção primária (CUZZUBBO et al., 1998). Portanto, em casos de 

infecção primária nos quais se aplicar o teste para imunoglobulina IgG salivar poderá 

ser obtido um resultado falso negativo. Resultados encontrados sintetizados na 

tabela 4. 
Tabela 4 - Descrição dos resultados encontrados para utilização de IgG para diagnóstico da dengue 
na saliva. 

TP: verdadeiro positivo; FP: falso positivo; FN: falso negativo; TN: verdadeiro negativo; SN: 
sensibilidade; SP: especificidade. 

 
 

Autor, ano TP FP FN TN SN SP 
(CUZZUBBO et al., 1998) 11 0 13 11 0.46 1.00 
(ARTIMOS DE OLIVEIRA et al., 1999) 25 0 13 32 0.66 1.00 
(BALMASEDA et al., 2003) 65 6 7 69 0.90 0.92 
(ANDERS et al., 2012) 57 1 30 125 0.66 0.99 
(BALMASEDA et al., 2008) 155 2 42 13 0.79 0.87 
(CHAKRAVARTI; MATLANI; JAIN, 2007) 60 6 0 14 1.00 0.70 

Autor, ano TP FP FN TN SN SP 
(CUZZUBBO et al., 1998) 19 0 5 11 0.79 1.00 
(ARTIMOS DE OLIVEIRA et al., 1999) 8 19 38 31 0.17 0.62 
(ANDERS et al., 2012) 57 4 9 145 0.86 0.97 
(BALMASEDA et al., 2008) 45 51 10 212 0.82 0.81 
(CHAKRAVARTI; MATLANI; JAIN, 2007) 56 0 4 20 0.93 1.00 
(CUZZUBBO et al., 1998) 19 0 5 11 0.79 1.00 
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2.11.2.3 Diagnóstico de Dengue e Imunoglobulina A (IgA) 
 
 

O ELISA de captura de IgA tem utilidade no diagnóstico da dengue, essa 

imunoglobulina aparece de forma mais lenta do que a IgM, e desaparece mais 

rapidamente (TALARMIN et al., 1998). Uma configuração padrão de um ELISA de 

captura de IgA na saliva, aparentemente, não constitui um método muito útil para o 

diagnóstico de infecção por dengue, em comparação com o da IgM (BALMASEDA et 

al., 2003), no entanto, suas concentrações de anticorpos em saliva são muito 

maiores do que as de IgM (19,9 mg/100 ml para IgA e 0,2 mg/100 ml para IgM) 

(PARRY; PERRY; MORTIMER, 1987), por conseguinte, antes de rejeitar IgA salivar 

como biomarcador, foi investigada uma nova maneira de se identificar a IgA por 

meio de um ELISA específico (ACA-ELISA - método indireto) (BALMASEDA et al., 

2003). A sensibilidade do ACA-ELISA foi de 95% para os  pacientes que visitaram 

seus médicos até 6 dias após o início da febre. Além disso, ACA-ELISA IgA na 

saliva teve alta sensibilidade em infecções dengue secundária, portanto, esta técnica 

pode ser muito útil em áreas de alta epidemia, onde a maioria dos casos de dengue 

são secundários (YAP; SIL; NG, 2011). Embora represente uma maneira diferente 

de detectar o IgA, o biomarcador utilizado é o mesmo, por isso foram agrupados 

juntos, mas os dados devem ser interpretados com cuidado, uma vez que, o método 

empregado para identificação do IgA foi diferente nos trabalhos estudados entre si. 

Resultados encontrados sintetizados na tabela 5. 

 

 
Tabela 5 - Descrição dos resultados encontrados para utilização de IgA para diagnóstico da dengue 

na saliva.  

TP: verdadeiro positivo; FP: falso positivo; FN: falso negativo; TN: verdadeiro negativo; SN: 
sensibilidade; SP: especificidade. 

 

2.11.2.4 Diagnóstico de Dengue e Proteína Não Estrutural 1 (NS1) 
 
 

Recentemente, tanto o ELISA como os testes imunocromatográficos para 

a detecção de antígeno da dengue NS1 parecem ter boa especificidade para o 

Autor, ano TP FP FN TN SN SP 
(BALMASEDA et al., 2003) 51 24 21 51 0.71 0.68 
(YAP; SIL; NG, 2011) 172 1 35 74 0.83 0.99 
(BALMASEDA et al., 2008) 50 0 24 80 0.68 1.00 
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diagnóstico precoce da dengue (HANG et al., 2009), o que ofereceu aos laboratórios 

uma ferramenta eficaz para o diagnóstico precoce durante a fase febril da doença 

(DUSSART et al., 2006; KUMARASAMY et al., 2007; POK et al., 2010; YOUNG et 

al., 2000). Resultados encontrado no único estudo sintetizado na tabela 6. 

 
Tabela 6 - Descrição dos resultados encontrados para utilização de NS1 para diagnóstico da dengue 

na saliva 

TP: verdadeiro positivo; FP: falso positivo; FN: falso negativo; TN: verdadeiro negativo; SN: 
sensibilidade; SP: especificidade. 
 

2.11.3 Heterogeneidade dos dados 
 

Antes de realizar a combinação estatística (meta-análise) dos estudos, é 

fundamental avaliar a heterogeneidade que existe entre eles. 

• Por que os resultados variaram entre os estudos? 

• A variação foi ao acaso? 

• A variação foi causada por diferenças metodológicas? 

 

Os resultados dos trabalhos são diferentes entre si por alguns fatores 

importantes. No caso dos resultados dos diagnósticos, há variações entre dengue 

primária e dengue secundária. A infecção por dengue primária é caracterizada pela 

coleta nas primeiras 72 horas e os resultados tendem a ser melhores usando PCR-

RT e piores para detecção IgG por ELISA. A ausência de IgG na fase aguda de uma 

infecção por dengue é indicativa de infecção de dengue primária. A infecção 

secundária por dengue é caracterizada pelo fato de a amostra ser simultaneamente 

positiva no PCR-RT e IgG-ELISA (CORDEIRO et al., 2009; HALSTEAD, 2007). A 

sensibilidade de todos os diagnósticos da dengue dependem do tempo de infecção 

no qual foi coletada a amostra: na fase aguda (1 até 10 dias do início dos sintomas) 

ou fase convalescente (10 até 14 dias após inicio dos sintomas). Alguns estudos têm 

distinguido as infecções primárias das secundárias por meio de comparação entre 

os níveis de anticorpos IgM e IgG em amostras de sangue (CHAKRAVARTI; 

MATLANI; JAIN, 2007). Da mesma forma, IgM e IgG salivar poderiam ajudar a 

Autor, ano TP FP FN TN SN SP 
(ANDERS et al., 2012) 55 1 30 23 0.65 0.96 
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diferenciar as infecções primárias das secundárias (LOLEKHA et al., 2004; SANG; 

CUZZUBBO; DEVINE, 1998; SANG et al., 1998; VAUGHN et al., 1998; VAZQUEZ et 

al., 2005). 

Quando se está diante de um diagnóstico dicotômico (presença ou 

ausência de doença), os componentes da acurácia são a sensibilidade e a 

especificidade. É necessário lembrar-se de que um método precisa apresentar 

equilíbrio entre desses dois parâmetros. Sensibilidade é a capacidade do método 

em reconhecer os doentes, enquanto especificidade é a capacidade do método em 

reconhecer os saudáveis. É fundamental discriminar os doentes dos saudáveis, 

portanto precisa-se tanto de sensibilidade como de especificidade. É fácil simular a 

invenção de um método 100% sensível: é só dizer que toda a população é doente. 

Porém nesse caso a especificidade será 0%, ou seja, nenhum saudável será 

reconhecido como tal, logo, esse método não serve para nada. Não discrimina nada. 

Daí surge a importância de se pensar sempre nos dois parâmetros conjuntamente. 

Por isso, se na meta-análise juntarmos os dois parâmetros (sensibilidade e 

especificidade) ficará inapropriadas, pois pode omitir dados importantes (HONEST; 

KHAN, 2002). 

 

 

2.11.4 Resultados 
 

Uma forma mais eficiente de demonstrar a relação normalmente 

antagônica entre a sensibilidade e a especificidade dos exames que apresentam 

resultados contínuos são as Curvas de Características de Operação do Receptor 

(Curvas ROC- Receiver Operating Characteristic). A Curva ROC é uma ferramenta 

poderosa para medir e especificar problemas no desempenho do diagnóstico em 

medicina e por permitir estudar a variação da sensibilidade e especificidade para 

diferentes valores de corte. Os resultados dos diferentes marcadores para 

diagnóstico da dengue na saliva foram descritos usando essa curva (Figura 13, 

Figura 14 e Figura 15).  

Análise estatística: a razão preditiva positiva, a razão preditiva negativa e 

seu intervalo de confiança (IC) de 95% foram calculados usando um modelo de 
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efeitos fixos de acordo com o método de Mantel-Haensed e Der Simonian e Laird 

(DERSIMONIAN; LAIRD, 1986; GALLAGHER, 1998).  

 
Figura 13 - Curva ROC dos trabalhos utilizando saliva e IgM para diagnóstico da dengue. 

 
Figura 14 - Curva ROC dos trabalhos utilizando saliva e IgG para diagnóstico da dengue. 

 
Figura 15 - Curva ROC dos trabalhos utilizando saliva e IgA para diagnóstico da dengue. 

 

Os resultados indicaram que, na saliva, o teste de detecção de IgM e IgA 

se mostraram confiáveis para o diagnóstico da dengue (Tabela 7). No entanto, o 

teste de avaliação da NS-1 demonstrou ser mais específico na saliva, sua baixa 

sensibilidade pode ter ocorrido em função de ser a menor amostra. Além disso, a 

saliva pode potencialmente substituir o sangue como o fluído corporal de escolha 

para diagnóstico de dengue. O diagnóstico da dengue usando saliva pode fornecer 

informações quanto à prevalência e distribuição da dengue, o que pode ser utilizado 
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para medidas de biossegurança e para a melhoria das estratégias de controle de 

doenças.  
 

Tabela 7 - Meta-análise da sensibilidade e especificidade dos estudos incluídos.  

Biomarcador Sensibilidade Especificidade 
IgM 0,78 (95% CI 0,74-0,82) 0,95 (95% CI 0,91-0,97) 
IgG 0,74 (95% CI 0,68-0,79) 0,85 (95% CI 0,82-0,88) 
IgA 0,77 (95% CI 0,73-0,82) 0,89 (95% CI 0,84-0,93) 
NS1 0,65 (95% CI 0,54-0,75) 0,96 (95% CI 0,79-1,00) 

 

 

2.12 JUSTIFICATIVA E APLICABILIDADE AO SUS 

 

A Dengue é um grande problema de saúde pública no Brasil. A maneira mais 

eficiente de combatê-la  é eliminar criadouros do mosquito A. Aegypti, que é seu 

principal vetor no Brasil. Os criadouros são localizados por meio da confirmação 

laboratorial da dengue, a qual aciona as equipes de controle de vetores. Logo, 

quanto mais rápido o diagnóstico, mais rápida a identificação dos focos e mais 

rápida é a eliminação dos criadouros. Cada mosquito bota em torno de 100 ovos, os 

quais levam apenas 7 dias para evoluir para sua forma alada (ou seja, adulta). 

Portanto, se for possível diminuir alguns dias no combate do foco, pode ser possível  

diminuir significativamente a quantidade de mosquitos. Neste trabalho mostramos 

uma forma mais rápida de se obter confirmações laboratoriais da dengue. Além 

disso, utilizamos para o diagnóstico, amostras de saliva, as quais podem ser obtidas 

facilmente por não requererem pessoal especializado para sua coleta, além de 

descartar a necessidade da punção, principalmente em bebês, crianças, pessoas 

com necessidades especiais, alguns religiosos, pessoas com medo de agulha, 

pessoas com discrasias sanguíneas e outros. Assim, o método de coleta de saliva 

pode representar ao SUS uma economia financeira, agilizar a logística para coleta 

de amostras, aumentar a adesão de doentes para confirmação laboratorial e 

viabilizar trabalhos epidemiológicos para monitoramento da doença no Brasil.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  
Proposição 
“Se você pode sonhar, você pode fazer.” 

Walt Disney 
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3 PROPOSIÇÃO 

 
 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a utilização da saliva no diagnóstico 

da dengue, esclarecendo algumas dúvidas: 

 

 

Hipótese alternativa (H1) 

 

1. Identificar RNA viral em amostras de saliva de pacientes infectados com 

dengue durante o período febril. 

2. Avaliar o teste rápido para identificar NS1 em amostra de saliva. 

3. Identificar a presença de NS1 em amostras de saliva por meio do teste 

ELISA. 

 

 

Hipótese nula (H0): 

 

1. É possível encontrar o vírus dengue presente em amostras de saliva de 

pacientes infectados com dengue. 

2. É possível identificar a NS-1 em amostras de saliva utilizando o teste 

imunocromatográfico. 

3. É possível dosar a quantidade de NS-1 em amostras de saliva utilizando o 

teste ELISA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

4   
Material e 

 Métodos 
“Somente os que ousam muito,  

podem realizar muito.” 
John F. Kennedy 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS  

 
Inicialmente o projeto foi enviado aos Comitês de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo, do Hospital 

Estadual de Bauru  dos quais foi obtida a aprovação e solicitação de autorização 

para realização em Bauru pela Secretaria Municipal de Saúde de Bauru a qual 

também foi concedida.  

 

4.2 RECRUTAMENTO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 
Os pacientes que procurassem o serviço de atendimento do Hospital 

Estadual de Bauru (HEB) e a Unidade de Pronto Atendimento Vila Ipiranga, Bauru – 

SP (UPA), com suspeita de diagnóstico clínico para dengue, foram convidados a 

participar da pesquisa e uma vez aceito, assinavam o termo de consentimento livre e 

esclarecido.  

Seguindo os critérios adotados pela Organização Mundial da Saúde e do 

Ministério da Saúde, definiu-se como caso suspeito de dengue todo indivíduo que 

apresentasse febre alta (39º a 40ºC), até o décimo dia de inicio deste sintoma, e 

pelo menos mais dois dos sintomas clínicos tais como: cefaleia, mialgia, prostração, 

artralgia, astenia, anorexia, dor retro-orbital, náuseas, vômitos, exantema e prurido 

cutâneo.  

Foram excluídos da amostra dessa pesquisa: 

• Mulheres grávidas; 

• Portadores de doenças reumatoides; 

• Pacientes que tomaram vacina de gripe. 

 

4.3 AMOSTRAS CLÍNICAS 

 
Esse foi um estudo prospectivo para o qual foram convidados a participar 

44 indivíduos que preencheram os critérios para casos suspeitos de dengue, 
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residentes na cidade de Bauru – SP e que receberam atendimento no Hospital 

Estadual de Bauru ou na Unidade de Pronto Atendimento da Vila Ipiranga, no 

período de Junho de 2012 a Fevereiro de 2013. A idade média dos participantes foi 

de 34 anos, o mais novo tinha 13 anos e o mais idoso 65 anos. Vinte e seis 

mulheres (59%) e dezoito homens (41%) compuseram o grupo de participantes. 

 

4.4 COLETA DAS AMOSTRAS DE SALIVA NÃO ESTIMULADA 

 
Os dois postos de coleta foram o Hospital Estadual de Bauru e a Unidade 

de Pronto Atendimento Vila Ipiranga onde é realizado o diagnóstico clínico da 

dengue, e coletada amostra de sangue para realização da sorologia. Neste mesmo 

momento, foi realizada a coleta de saliva em 44 indivíduos.  

Foi coletada saliva não estimulada, pois apresenta uma maior 

participação das glândulas sublingual e submandibular e contém uma maior 

quantidade de fluido sulcular gengival, o qual é responsável por quase a totalidade 

dos componentes sanguíneos presentes na saliva. Dessa forma, a saliva não 

estimulada contém uma variedade de proteínas diferentes entre si, com funções 

biológicas específicas que são diferentes em composição e função. A coleta foi 

realizada seguindo o protocolo de SIQUEIRA (SIQUEIRA; DAWES, 2011), o qual é 

descrito a seguir: 

a. Explicar o procedimento de coleta de saliva para o sujeito de pesquisa 

e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. 

b. A coleta é feita com o paciente confortavelmente sentado em uma 

cadeira em uma sala bem ventilada e iluminada (Figura 16). 

c. Utilização de luvas descartáveis e limpas para inserir a ponta do tubo 

de sucção no adaptador para o tubo de coleta (Figura 17). 

d. O tubo de coleta foi colocado no gelo picado. 

e. Foi documentado o horário de início da coleta.  

f. A extremidade livre da ponta da coleta deverá ser colocada na boca do 

indivíduo, passando por todos os pontos possíveis da cavidade bucal para a 

aspiração da saliva. Como a saliva coletada é não estimulada, é importante que o 

sujeito de pesquisa não mastigue a ponta de sucção, para não haver estimulo de 

fluxo salivar. 
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g. A coleta terminará se o indivíduo estiver desconfortável ou ao se atingir 

1,5 mL. 

h. Foi documentado o horário final da coleta.  

 

 
Figura 16 - Foto do procedimento de coleta na realização do estudo piloto. 

 
Figura 17 - Ponta de sucção ligada à bomba vácuo. 

Os tubos foram mantidos no gelo com o código de identificação de cada 

sujeito de pesquisa para a realização do transporte até o laboratório da disciplina de 

Odontopediatria da Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São 

Paulo onde as amostras foram processadas, armazenadas e congeladas em tubos 

de 2,0 mL a -80ºC (Figura 18). Com relação aos métodos, é importante ressaltar que 

o congelamento de proteínas não interfere com a medição dos níveis de proteína. 

 
Figura 18 - Armazenamento das amostras a -80ºC. 
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4.5 IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS  

 
Em busca de uma solução para a organização, gerenciamento, 

manutenção, sigilo e disponibilidade de dados, foi desenvolvida a identificação das 

amostras de saliva coletadas por meio de códigos de barras (Figura 19), com 

informações sobre elas armazenadas num banco de dados. A Bioinformática permite 

criar bancos de dados que facilitam o armazenamento de dados biológicos, como o 

NCBI e GenBank. Essas ferramentas podem ajudar os pesquisadores a ter mais 

clareza sobre a autenticidade, legitimidade e confiabilidade em uma análise. 

 

 
Figura 19 - Tubo identificado com código de barras. 

 

Neste trabalho, foi desenvolvido e implementado um banco de dados que 

está hospedado no servidor da Faculdade de Odontologia de Bauru - Universidade 

de São Paulo. Esse banco de dados contém informações como: nome do paciente, 

sexo, idade, quantidade de saliva coletada, informações clínicas sobre a doença, 

cópia do termo de consentimento livre e esclarecido (Figura 20).  

 
Figura 20 - Banco de dados com alguns dados das amostras coletadas. 
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4.6 PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS DE SALIVA 

 
As confirmações laboratoriais do diagnóstico da dengue foram feitas com 

amostras de soro, com base nos testes de ELISA de captura para IgM/IgG, 

coletadas pelas próprias enfermeiras dos locais onde os pacientes estavam sendo 

atendidos e encaminhadas para os laboratórios especializados neste tipo de 

diagnóstico, no serviço público de Bauru - SP.  

As amostras de saliva foram processadas no laboratório de Farmacologia 

da Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo. 

 

4.6.1 Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (PCR-RT) 
 

A reação em cadeia da polimerase em tempo real (PCR-RT) foi 

desenvolvida para detectar o RNA em amostras humanas. Essa técnica é uma 

importante ferramenta para o diagnóstico da infecção pelo vírus da dengue. Foram 

realizadas as PCR-RT para identificação do vírus da dengue (e seus sorotipos: 1, 2, 

3 e 4) na saliva durante a infecção aguda da dengue de 10 pacientes, todos com 

diagnóstico confirmado pela sorologia de IgM/IgG. Toda a metodologia realizada 

nesse trabalho foi feita seguindo as instruções dos fabricantes 

 
Figura 21 - Panorâma geral de todo o protocolo para realização do PCR-RT demostrando como é 

trabalhoso, demorado e requer prática laboratorial para realiza-lo. 
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4.6.1.1 Extração de RNA 
 

O RNA viral foi purificado a partir de 140µl da saliva dos pacientes 

utilizando o QIAamp® Viral RNA Mini Kit (QUIAGEN®, Alemanha), conforme 

protocolo recomendado pelo fabricante. As amostras foram transferidas do ultra 

freezer -80ºC para um isopor com gelo picado para que as amostras fossem 

lentamente aumentando sua temperatura até atingir 4oC. Os materiais para extração 

do RNA do DENV foram assim distribuídos: Buffer AVL, Buffer AW1, Buffer AW2, 

Álcool absoluto. 

Dentro do fluxo laminar, 6 amostras foram organizadas inicialmente em 

um rack e acrescentada a um tubo falcon no qual colocou-se Buffer AVL (480 mL)  

com auxílio de uma pipeta fazendo quatro colocações de 100mL e uma de 48mL, 

utilizou-se uma medida suficiente para 8 amostras para compensar eventual falta de 

material. Neste mesmo tubo acrescentou-se ainda o Carrier RNA.  

Em seguida no tubo falcon foi adicionado 44.8µL de 310 AVE + Carrier 

RNA. Em um novo eppendorf, para cada amostra, adicionou-se 140µL de amostra 

mais 560µL da mistura.  Em seguida cada novo epeendorf foi agitado em vórtex por 

15 segundos e deixado em repouso por 10 minutos para que a solução conseguisse 

efetivamente quebrar as paredes do vírus.  Centrifugou-se a 9 rpm por 1 minuto a 

22ºC. 

Após a centrifugação, foi adicionado álcool absoluto 560µM diretamente 

sobre as amostras, pois o álcool é capaz de desidratar a amostra, o que aumenta a 

afinidade pela coluna que filtrará o RNA nos próximos passos. Foi realizada agitação 

em vórtex por 15 segundos e em centrífuga pequena.  

Retirou-se, então,  630µL para o eppendorf com a coluna (filtro), fornecido 

pela empresa. Nessa etapa, a amostra deve ser despejada sobre a coluna. Após 

receber a mistura de 630µL, o tubo com a coluna foi colocado na centrífuga grande a 

8000 rpm por 1 minuto, lembrando-se sempre de balancear a centrífuga. Para retirá-

lo da centrífuga é necessário extremo cuidado para que o que já foi filtrado não 

toque o filtro e não contamine. Retirou-se o filtro do eppendorf centrifugado, o qual 

foi colocado em um novo tubo, no qual foi adicionado também 500µL de Buffer AW1 

para lavar e foi, então, retornado para a centrífuga com a mesma configuração 

anterior.  
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4.6.1.2 Quantificação e qualificação do RNA total 
 

A concentração de RNA total nas amostras foi determinada por meio de 

um espectofotômetro NanoDrop 1000 (Thermo Scientific, EUA) (Figura 22). Esse 

equipamento de posse de dois valores de abrangência, 260 e 280nm, fornece a 

quantidade (ng/µL) e qualidade do RNA total. A garantia de uma boa qualidade de 

RNA total é  quando a razão entre as absorbâncias 260 e 280 nm está entre 1,9 e 

2,1. 

 
Figura 22 - Análise do RNA viável. 

 

4.6.1.3 Transcrição reversa (RNA em cDNA): 
 

Foi utilizado 1µg de RNA total para a transcrição em DNA complementar 

(cDNA) por meio da enzima transcriptase reversa (Kit de transcrição reversa, 

Invitrogen®, EUA). Em seguida foram adicionados os primers e sondas TaqMan®. A 

quantificação do mRNA foi realizada em uma única etapa (37) dessa forma, todos os 

reagentes necessários são misturados: dNTP, tampão, transcriptase reversa (RT), o 

par de primers complementares ao mRNA alvo e Taq DNA polimerase. Essa mistura 

contém concentrações ótimas de todos os componentes necessários para a síntese 

de cDNA e amplificação em um tubo de 0,2 µL. Cada tubo dessa mistura contém um 

estabilizador. Assim, a mistura pode ser usada facilmente por simples distribuição do 

mix de 15 µL de primer diluído em cada tubo, seguido da adição de 5 µL de modelo 

de RNA (aproximadamente 1,0 mg). Esse mix de primer foi preparado misturando-se 

400nM de primer e 200 nM de cada primer invertida (D1, D2, D3 e D4), com volume 

apropriado de água destilada. O perfil de ciclagem térmica deste ensaio consiste em 

um passo RT 30 min, que é realizado a 50°C, 15 min de Taq ativação da polimerase 

a 95°C, seguido de 40 ciclos de PCR a 95°C para desnaturação com 30s cada ciclo, 

60°C de recozimento por 30s e 72ºC de extensão por 1min (Figura 23). Os primers 
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utilizados nesse trabalho foram como descrito no artigo de Hue et al. 2011 (HUE et 

al., 2011). 

 
Figura 23 - Amostras levadas ao termociclador. 

 

4.6.1.4 Transcrição reversa (RNA em cDNA): 
 

A quantificação da expressão de RNAm foi realizada por meio do Real-

Time PCR, utilizando-se o sistema SYBRGreen (Invitrogen®, EUA) em um aparelho 

Viia7 (Applied Biosystems, EUA) (Figura 24). Para todas as reações de Real-Time 

PCR, foram utilizados 2,5µL do reagente SYBGreen Master Mix (Invitrogen®, EUA), 

1µL do cDNA, 1µL dos primers e 0,5µL de água ultrapura. Uma amostra negativa 

(água) foi submetida à reação com cada par das sequências dos primers utilizados 

para garantir a não contaminação da reação.  

Os resultados foram analisados com base no valor de CT (cicle threshold 

ou ciclo limiar), ponto correspondente ao número de ciclos em que a amplificação 

atinge o limiar exponencial da PCR, permitindo a análise quantitativa do nível de 

expressão do fator avaliado. 

 
Figura 24 - Amostras prontas para análise da PCR-RT no Viia7. 
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4.6.2 Teste Imunocromatográfico para NS1 Ag Strip (teste rápido) 
 

Para o processamento das amostras de saliva, foi utilizado o teste dengue  

NS1 Ag STRIPTM (Bio-Rad Laboratories, França), o qual é um teste 

imunocromatográfico para a detecção rápida do antígeno NS1 em plasma e, 

novamente, utilizou-se esse teste para detecção em saliva. Seguindo as instruções 

do fabricante, em um tubo de vidro ou de plástico com altura superior a 45mm e um 

diâmetro inferior a 15mm, foi colocada uma gota do tampão de migração (que 

acompanha o teste) e 50 µL de saliva,  em seguida colocou-se a tira na posição 

vertical no interior do tubo (Figura 23).  

 
Figura 25 - Etapas para realização do teste imunocromatográfico NS1 Ag Stip. 

                

   

   
Figura 26 - Figura ilustrativa das tiras utilizadas no teste imunocromatográfico NS1 e seus possíveis 

resultados. 

 

A tira tem duas linhas: uma linha controle (C) e uma linha de teste (T). A 

amostra deve migrar ao longo da tira e os resultados devem ser lidos ao fim de 15 

minutos e ao fim de 30 minutos de migração. Quando presente na amostra, o 

antígeno NS1 liga-se aos anticorpos anti-NS1 fixados nas partículas de ouro coloidal 

e há o aparecimento das linhas T e C, resultado positivo (Figura 24a). O 

aparecimento somente da linha C indica resultado negativo, mas que o teste está 

funcionando (Figura 24b). Independentemente do estado do paciente, a Linha de 
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• In a single glass or plastic tube, distribute 50 µl of serum or
plasma to be tested. Check for clarity of the specimen and
absence of particles in suspension.

• Dans un tube à usage unique en verre ou en plastique, distribuer
50 µl de sérum ou de plasma de l’échantillon à tester. Vérifier la
clarté de l’échantillon et l’absence de toute particule en
suspension.

• Distribuya en un único tubo de vidrio o de plástico 50 µl del
suero o plasma que desee analizar. Compruebe que la muestra
sea clara y que no haya partículas en suspensión.

• In ein einzelnes Glas- oder Kunststoffröhrchen 50 µl zu testendes
Serum oder Plasma geben. Prüfen, ob die Probe klar ist und
keine schwebenden Partikel vorhanden sind.

• Num tubo de utilização única em vidro ou em plástico, colocar
50 µl de soro ou plasma a testar. Verificar a limpidez da amostra
e a ausência de partículas em suspensão.

• Using the dropper supplied with the kit, add to each tube one (1)
drop of the migration buffer. Gently shake the tube to ensure
adequate mixing.

• A l’aide du compte-gouttes fourni dans le coffret, ajouter dans
chaque tube une (1) goutte du tampon de migration. Agiter
délicatement le tube pour assurer un mélange correct.

• Con el cuentagotas suministrado con el kit, añada a cada tubo
una (1) gota del tampón de migración. Agite suavemente el tubo
para conseguir una mezcla adecuada.

• Mit der dem Kit beiliegenden Tropfhilfe in jedes Röhrchen einen
(1) Tropfen Migrationspuffer geben. Das Röhrchen vorsichtig
schütteln, um den Inhalt ausreichend zu vermischen.

• Utilizando o conta-gotas fornecido no kit, adicionar a cada tubo
uma (1) gota de tampão de migração. Agitar delicadamente o
tubo para garantir uma homogeneização adequada.

• Place vertically one strip in each tube. Ensure that the strip is
placed in the right position with the arrows directed to the
bottom of the tube. Check that the strip correctly dips in the
diluted specimen.

• Placer en position verticale une bandelette dans chaque tube.
S’assurer que la bandelette est correctement positionnée avec
les flèches dirigées vers le fond du tube. Vérifier que la
bandelette plonge correctement dans l’échantillon dilué.

• Coloque una tira en posición vertical en cada tubo. Asegúrese
de colocar la tira en la posición adecuada: las flechas deben
apuntar hacia el fondo del tubo. Compruebe que la tira se
sumerge correctamente en la muestra diluida.

• In jedes Röhrchen senkrecht einen Teststreifen stellen. Darauf
achten, dass sich der Teststreifen in der richtigen Position
befindet, d. h. die Pfeile zeigen zum Boden des Röhrchens.
Darauf achten, dass der Teststreifen ordnungsgemäß in die
verdünnte Probe eintaucht.

• Colocar uma tira em cada tubo na posição vertical. Certificar-se
de que a tira é colocada na posição correcta com as setas a
apontar para o fundo do tubo. Verificar se a tira imerge
correctamente na amostra diluída. 

• Maintain the strip in the tube and read the result 15 minutes after
adding the strip to the tube. Read the results from your normal
reading distance in well lit conditions.

• Maintenir la bandelette dans le tube. Lire le résultat 15 minutes
après avoir déposé la bandelette dans le tube. Lire les résultats
à votre distance habituelle de lecture et dans des conditions
correctes d’éclairage. 

• Mantenga la tira en el tubo y lea el resultado 15 minutos
después de introducir la tira en el tubo. Lea los resultados desde
la distancia habitual de lectura con buenas condiciones de
iluminación. 

• Den Teststreifen in dem Röhrchen lassen, und das Ergebnis
15 Minuten nach Zugabe des Teststreifens in das Röhrchen
ablesen. Das Ergebnis aus normalem Leseabstand und unter
guten Lichtbedingungen ablesen.

• Manter a tira no tubo e ler o resultado 15 minutos depois de ter
colocado a tira dentro deste. Ler os resultados à sua distância
de leitura normal em boas condições de iluminação.

• Interpretation: For doubtful samples (faint color at the
Test Line) or negative samples in patients with
suggestive clinical context, it is recommended to
replace the strip in the tube after the initial reading and
wait for a further 15 minutes more before re-reading.

• Interprétation: Pour les échantillons douteux (bande
pâle ou difficilement lisible au niveau de la Ligne Test)
ou négatifs avec contexte clinique évocateur, il est
recommandé de replacer la bandelette dans le tube et
d’attendre 15 minutes supplémentaires avant de
procéder à une nouvelle lecture.

• Interpretación: Para las muestras dudosas (color
pálido en la línea de prueba) o negativas en pacientes
cuyo contexto clínico parece indicar que están
infectados por el virus se recomienda volver a colocar la
tira en el tubo después de la lectura inicial y esperar
otros 15 minutos antes de volver a leer los resultados.

• Auswertung: Bei nicht eindeutigen Proben (blasse
Farbe auf der Testlinie) oder negativen Proben von
Patienten mit suggestivem klinischem Kontext wird
empfohlen, den Teststreifen in dem Röhrchen nach dem
ersten Ablesen durch einen zweiten Teststreifen zu
ersetzen und diesen nach erneuten 15 Minuten
nochmals abzulesen.

• Interpretação: No caso de amostras duvidosas (cor
esbatida na Linha de Teste) ou amostras negativas em
pacientes com contexto clínico sugestivo, recomenda-
se a substituição da tira no tubo após a leitura inicial e
aguardar por mais 15 minutos antes de proceder à nova
leitura. 

• The appearance of a blue or purple line at the Test Line (T) and the Control Line (C)
indicates a POSITIVE RESULT (a)
The appearance of a blue or purple line only at the Control Line (C) indicates a
NEGATIVE RESULT (b)
If the Control Line (C) is not present, the test is considered INVALID and should be
repeated using fresh sample and a new strip (c)

• L’apparition d’une bande colorée en bleue ou violet au niveau de la Ligne Test (T)
et de la Ligne Contrôle (C) indique un RESULTAT POSITIF (a)
L’apparition d’une bande colorée en bleue ou violet uniquement au niveau de la
Ligne Contrôle (C) indique un RESULTAT NEGATIF (b)
En l’absence de Ligne Contrôle (C), le test est considéré comme NON VALIDE et
devra être répété sur un nouvel échantillon à l’aide d’une bandelette neuve (c)

• La aparición de una línea azul o morada en la línea de prueba (T) y en la línea de
control (C) indica un RESULTADO POSITIVO (a)
La aparición de una línea azul o morada únicamente en la línea de control (C)
indica un RESULTADO NEGATIVO (b)
Si la línea de control (C) no aparece, la prueba se considera NO VÁLIDA y debe
repetirse usando una muestra y una tira nuevas (c)

• Eine blaue oder violette Linie an der Testlinie (T) und der Kontrolllinie (C) weist auf
ein POSITIVES ERGEBNIS hin (a)
Ist nur an der Kontrolllinie (C) eine blaue oder violette Linie vorhanden, weist dies
auf ein NEGATIVES ERGEBNIS hin (b)
Ist keine Kontrolllinie (C) vorhanden, ist der Test UNGÜLTIG und sollte mit einer
frischen Probe und einem neuen Teststreifen wiederholt werden (c)

• O aparecimento de uma linha azul ou violeta na Linha de Teste (T) e na Linha de
Controlo (C) indica um RESULTADO POSITIVO (a)
O aparecimento de uma linha azul ou violeta apenas na Linha de Controlo (C)
indica um RESULTADO NEGATIVO (b)
Se a Linha de Controlo (C) não estiver presente, o teste é considerado INVÁLIDO
e deve ser repetido com uma amostra e uma tira novas (c)
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• In a single glass or plastic tube, distribute 50 µl of serum or
plasma to be tested. Check for clarity of the specimen and
absence of particles in suspension.

• Dans un tube à usage unique en verre ou en plastique, distribuer
50 µl de sérum ou de plasma de l’échantillon à tester. Vérifier la
clarté de l’échantillon et l’absence de toute particule en
suspension.

• Distribuya en un único tubo de vidrio o de plástico 50 µl del
suero o plasma que desee analizar. Compruebe que la muestra
sea clara y que no haya partículas en suspensión.

• In ein einzelnes Glas- oder Kunststoffröhrchen 50 µl zu testendes
Serum oder Plasma geben. Prüfen, ob die Probe klar ist und
keine schwebenden Partikel vorhanden sind.

• Num tubo de utilização única em vidro ou em plástico, colocar
50 µl de soro ou plasma a testar. Verificar a limpidez da amostra
e a ausência de partículas em suspensão.

• Using the dropper supplied with the kit, add to each tube one (1)
drop of the migration buffer. Gently shake the tube to ensure
adequate mixing.

• A l’aide du compte-gouttes fourni dans le coffret, ajouter dans
chaque tube une (1) goutte du tampon de migration. Agiter
délicatement le tube pour assurer un mélange correct.

• Con el cuentagotas suministrado con el kit, añada a cada tubo
una (1) gota del tampón de migración. Agite suavemente el tubo
para conseguir una mezcla adecuada.

• Mit der dem Kit beiliegenden Tropfhilfe in jedes Röhrchen einen
(1) Tropfen Migrationspuffer geben. Das Röhrchen vorsichtig
schütteln, um den Inhalt ausreichend zu vermischen.

• Utilizando o conta-gotas fornecido no kit, adicionar a cada tubo
uma (1) gota de tampão de migração. Agitar delicadamente o
tubo para garantir uma homogeneização adequada.

• Place vertically one strip in each tube. Ensure that the strip is
placed in the right position with the arrows directed to the
bottom of the tube. Check that the strip correctly dips in the
diluted specimen.

• Placer en position verticale une bandelette dans chaque tube.
S’assurer que la bandelette est correctement positionnée avec
les flèches dirigées vers le fond du tube. Vérifier que la
bandelette plonge correctement dans l’échantillon dilué.

• Coloque una tira en posición vertical en cada tubo. Asegúrese
de colocar la tira en la posición adecuada: las flechas deben
apuntar hacia el fondo del tubo. Compruebe que la tira se
sumerge correctamente en la muestra diluida.

• In jedes Röhrchen senkrecht einen Teststreifen stellen. Darauf
achten, dass sich der Teststreifen in der richtigen Position
befindet, d. h. die Pfeile zeigen zum Boden des Röhrchens.
Darauf achten, dass der Teststreifen ordnungsgemäß in die
verdünnte Probe eintaucht.

• Colocar uma tira em cada tubo na posição vertical. Certificar-se
de que a tira é colocada na posição correcta com as setas a
apontar para o fundo do tubo. Verificar se a tira imerge
correctamente na amostra diluída. 

• Maintain the strip in the tube and read the result 15 minutes after
adding the strip to the tube. Read the results from your normal
reading distance in well lit conditions.

• Maintenir la bandelette dans le tube. Lire le résultat 15 minutes
après avoir déposé la bandelette dans le tube. Lire les résultats
à votre distance habituelle de lecture et dans des conditions
correctes d’éclairage. 

• Mantenga la tira en el tubo y lea el resultado 15 minutos
después de introducir la tira en el tubo. Lea los resultados desde
la distancia habitual de lectura con buenas condiciones de
iluminación. 

• Den Teststreifen in dem Röhrchen lassen, und das Ergebnis
15 Minuten nach Zugabe des Teststreifens in das Röhrchen
ablesen. Das Ergebnis aus normalem Leseabstand und unter
guten Lichtbedingungen ablesen.

• Manter a tira no tubo e ler o resultado 15 minutos depois de ter
colocado a tira dentro deste. Ler os resultados à sua distância
de leitura normal em boas condições de iluminação.

• Interpretation: For doubtful samples (faint color at the
Test Line) or negative samples in patients with
suggestive clinical context, it is recommended to
replace the strip in the tube after the initial reading and
wait for a further 15 minutes more before re-reading.

• Interprétation: Pour les échantillons douteux (bande
pâle ou difficilement lisible au niveau de la Ligne Test)
ou négatifs avec contexte clinique évocateur, il est
recommandé de replacer la bandelette dans le tube et
d’attendre 15 minutes supplémentaires avant de
procéder à une nouvelle lecture.

• Interpretación: Para las muestras dudosas (color
pálido en la línea de prueba) o negativas en pacientes
cuyo contexto clínico parece indicar que están
infectados por el virus se recomienda volver a colocar la
tira en el tubo después de la lectura inicial y esperar
otros 15 minutos antes de volver a leer los resultados.

• Auswertung: Bei nicht eindeutigen Proben (blasse
Farbe auf der Testlinie) oder negativen Proben von
Patienten mit suggestivem klinischem Kontext wird
empfohlen, den Teststreifen in dem Röhrchen nach dem
ersten Ablesen durch einen zweiten Teststreifen zu
ersetzen und diesen nach erneuten 15 Minuten
nochmals abzulesen.

• Interpretação: No caso de amostras duvidosas (cor
esbatida na Linha de Teste) ou amostras negativas em
pacientes com contexto clínico sugestivo, recomenda-
se a substituição da tira no tubo após a leitura inicial e
aguardar por mais 15 minutos antes de proceder à nova
leitura. 

• The appearance of a blue or purple line at the Test Line (T) and the Control Line (C)
indicates a POSITIVE RESULT (a)
The appearance of a blue or purple line only at the Control Line (C) indicates a
NEGATIVE RESULT (b)
If the Control Line (C) is not present, the test is considered INVALID and should be
repeated using fresh sample and a new strip (c)

• L’apparition d’une bande colorée en bleue ou violet au niveau de la Ligne Test (T)
et de la Ligne Contrôle (C) indique un RESULTAT POSITIF (a)
L’apparition d’une bande colorée en bleue ou violet uniquement au niveau de la
Ligne Contrôle (C) indique un RESULTAT NEGATIF (b)
En l’absence de Ligne Contrôle (C), le test est considéré comme NON VALIDE et
devra être répété sur un nouvel échantillon à l’aide d’une bandelette neuve (c)

• La aparición de una línea azul o morada en la línea de prueba (T) y en la línea de
control (C) indica un RESULTADO POSITIVO (a)
La aparición de una línea azul o morada únicamente en la línea de control (C)
indica un RESULTADO NEGATIVO (b)
Si la línea de control (C) no aparece, la prueba se considera NO VÁLIDA y debe
repetirse usando una muestra y una tira nuevas (c)

• Eine blaue oder violette Linie an der Testlinie (T) und der Kontrolllinie (C) weist auf
ein POSITIVES ERGEBNIS hin (a)
Ist nur an der Kontrolllinie (C) eine blaue oder violette Linie vorhanden, weist dies
auf ein NEGATIVES ERGEBNIS hin (b)
Ist keine Kontrolllinie (C) vorhanden, ist der Test UNGÜLTIG und sollte mit einer
frischen Probe und einem neuen Teststreifen wiederholt werden (c)

• O aparecimento de uma linha azul ou violeta na Linha de Teste (T) e na Linha de
Controlo (C) indica um RESULTADO POSITIVO (a)
O aparecimento de uma linha azul ou violeta apenas na Linha de Controlo (C)
indica um RESULTADO NEGATIVO (b)
Se a Linha de Controlo (C) não estiver presente, o teste é considerado INVÁLIDO
e deve ser repetido com uma amostra e uma tira novas (c)
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• In a single glass or plastic tube, distribute 50 µl of serum or
plasma to be tested. Check for clarity of the specimen and
absence of particles in suspension.

• Dans un tube à usage unique en verre ou en plastique, distribuer
50 µl de sérum ou de plasma de l’échantillon à tester. Vérifier la
clarté de l’échantillon et l’absence de toute particule en
suspension.

• Distribuya en un único tubo de vidrio o de plástico 50 µl del
suero o plasma que desee analizar. Compruebe que la muestra
sea clara y que no haya partículas en suspensión.

• In ein einzelnes Glas- oder Kunststoffröhrchen 50 µl zu testendes
Serum oder Plasma geben. Prüfen, ob die Probe klar ist und
keine schwebenden Partikel vorhanden sind.

• Num tubo de utilização única em vidro ou em plástico, colocar
50 µl de soro ou plasma a testar. Verificar a limpidez da amostra
e a ausência de partículas em suspensão.

• Using the dropper supplied with the kit, add to each tube one (1)
drop of the migration buffer. Gently shake the tube to ensure
adequate mixing.

• A l’aide du compte-gouttes fourni dans le coffret, ajouter dans
chaque tube une (1) goutte du tampon de migration. Agiter
délicatement le tube pour assurer un mélange correct.

• Con el cuentagotas suministrado con el kit, añada a cada tubo
una (1) gota del tampón de migración. Agite suavemente el tubo
para conseguir una mezcla adecuada.

• Mit der dem Kit beiliegenden Tropfhilfe in jedes Röhrchen einen
(1) Tropfen Migrationspuffer geben. Das Röhrchen vorsichtig
schütteln, um den Inhalt ausreichend zu vermischen.

• Utilizando o conta-gotas fornecido no kit, adicionar a cada tubo
uma (1) gota de tampão de migração. Agitar delicadamente o
tubo para garantir uma homogeneização adequada.

• Place vertically one strip in each tube. Ensure that the strip is
placed in the right position with the arrows directed to the
bottom of the tube. Check that the strip correctly dips in the
diluted specimen.

• Placer en position verticale une bandelette dans chaque tube.
S’assurer que la bandelette est correctement positionnée avec
les flèches dirigées vers le fond du tube. Vérifier que la
bandelette plonge correctement dans l’échantillon dilué.

• Coloque una tira en posición vertical en cada tubo. Asegúrese
de colocar la tira en la posición adecuada: las flechas deben
apuntar hacia el fondo del tubo. Compruebe que la tira se
sumerge correctamente en la muestra diluida.

• In jedes Röhrchen senkrecht einen Teststreifen stellen. Darauf
achten, dass sich der Teststreifen in der richtigen Position
befindet, d. h. die Pfeile zeigen zum Boden des Röhrchens.
Darauf achten, dass der Teststreifen ordnungsgemäß in die
verdünnte Probe eintaucht.

• Colocar uma tira em cada tubo na posição vertical. Certificar-se
de que a tira é colocada na posição correcta com as setas a
apontar para o fundo do tubo. Verificar se a tira imerge
correctamente na amostra diluída. 

• Maintain the strip in the tube and read the result 15 minutes after
adding the strip to the tube. Read the results from your normal
reading distance in well lit conditions.

• Maintenir la bandelette dans le tube. Lire le résultat 15 minutes
après avoir déposé la bandelette dans le tube. Lire les résultats
à votre distance habituelle de lecture et dans des conditions
correctes d’éclairage. 

• Mantenga la tira en el tubo y lea el resultado 15 minutos
después de introducir la tira en el tubo. Lea los resultados desde
la distancia habitual de lectura con buenas condiciones de
iluminación. 

• Den Teststreifen in dem Röhrchen lassen, und das Ergebnis
15 Minuten nach Zugabe des Teststreifens in das Röhrchen
ablesen. Das Ergebnis aus normalem Leseabstand und unter
guten Lichtbedingungen ablesen.

• Manter a tira no tubo e ler o resultado 15 minutos depois de ter
colocado a tira dentro deste. Ler os resultados à sua distância
de leitura normal em boas condições de iluminação.

• Interpretation: For doubtful samples (faint color at the
Test Line) or negative samples in patients with
suggestive clinical context, it is recommended to
replace the strip in the tube after the initial reading and
wait for a further 15 minutes more before re-reading.

• Interprétation: Pour les échantillons douteux (bande
pâle ou difficilement lisible au niveau de la Ligne Test)
ou négatifs avec contexte clinique évocateur, il est
recommandé de replacer la bandelette dans le tube et
d’attendre 15 minutes supplémentaires avant de
procéder à une nouvelle lecture.

• Interpretación: Para las muestras dudosas (color
pálido en la línea de prueba) o negativas en pacientes
cuyo contexto clínico parece indicar que están
infectados por el virus se recomienda volver a colocar la
tira en el tubo después de la lectura inicial y esperar
otros 15 minutos antes de volver a leer los resultados.

• Auswertung: Bei nicht eindeutigen Proben (blasse
Farbe auf der Testlinie) oder negativen Proben von
Patienten mit suggestivem klinischem Kontext wird
empfohlen, den Teststreifen in dem Röhrchen nach dem
ersten Ablesen durch einen zweiten Teststreifen zu
ersetzen und diesen nach erneuten 15 Minuten
nochmals abzulesen.

• Interpretação: No caso de amostras duvidosas (cor
esbatida na Linha de Teste) ou amostras negativas em
pacientes com contexto clínico sugestivo, recomenda-
se a substituição da tira no tubo após a leitura inicial e
aguardar por mais 15 minutos antes de proceder à nova
leitura. 

• The appearance of a blue or purple line at the Test Line (T) and the Control Line (C)
indicates a POSITIVE RESULT (a)
The appearance of a blue or purple line only at the Control Line (C) indicates a
NEGATIVE RESULT (b)
If the Control Line (C) is not present, the test is considered INVALID and should be
repeated using fresh sample and a new strip (c)

• L’apparition d’une bande colorée en bleue ou violet au niveau de la Ligne Test (T)
et de la Ligne Contrôle (C) indique un RESULTAT POSITIF (a)
L’apparition d’une bande colorée en bleue ou violet uniquement au niveau de la
Ligne Contrôle (C) indique un RESULTAT NEGATIF (b)
En l’absence de Ligne Contrôle (C), le test est considéré comme NON VALIDE et
devra être répété sur un nouvel échantillon à l’aide d’une bandelette neuve (c)

• La aparición de una línea azul o morada en la línea de prueba (T) y en la línea de
control (C) indica un RESULTADO POSITIVO (a)
La aparición de una línea azul o morada únicamente en la línea de control (C)
indica un RESULTADO NEGATIVO (b)
Si la línea de control (C) no aparece, la prueba se considera NO VÁLIDA y debe
repetirse usando una muestra y una tira nuevas (c)

• Eine blaue oder violette Linie an der Testlinie (T) und der Kontrolllinie (C) weist auf
ein POSITIVES ERGEBNIS hin (a)
Ist nur an der Kontrolllinie (C) eine blaue oder violette Linie vorhanden, weist dies
auf ein NEGATIVES ERGEBNIS hin (b)
Ist keine Kontrolllinie (C) vorhanden, ist der Test UNGÜLTIG und sollte mit einer
frischen Probe und einem neuen Teststreifen wiederholt werden (c)

• O aparecimento de uma linha azul ou violeta na Linha de Teste (T) e na Linha de
Controlo (C) indica um RESULTADO POSITIVO (a)
O aparecimento de uma linha azul ou violeta apenas na Linha de Controlo (C)
indica um RESULTADO NEGATIVO (b)
Se a Linha de Controlo (C) não estiver presente, o teste é considerado INVÁLIDO
e deve ser repetido com uma amostra e uma tira novas (c)
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• In a single glass or plastic tube, distribute 50 µl of serum or
plasma to be tested. Check for clarity of the specimen and
absence of particles in suspension.

• Dans un tube à usage unique en verre ou en plastique, distribuer
50 µl de sérum ou de plasma de l’échantillon à tester. Vérifier la
clarté de l’échantillon et l’absence de toute particule en
suspension.

• Distribuya en un único tubo de vidrio o de plástico 50 µl del
suero o plasma que desee analizar. Compruebe que la muestra
sea clara y que no haya partículas en suspensión.

• In ein einzelnes Glas- oder Kunststoffröhrchen 50 µl zu testendes
Serum oder Plasma geben. Prüfen, ob die Probe klar ist und
keine schwebenden Partikel vorhanden sind.

• Num tubo de utilização única em vidro ou em plástico, colocar
50 µl de soro ou plasma a testar. Verificar a limpidez da amostra
e a ausência de partículas em suspensão.

• Using the dropper supplied with the kit, add to each tube one (1)
drop of the migration buffer. Gently shake the tube to ensure
adequate mixing.

• A l’aide du compte-gouttes fourni dans le coffret, ajouter dans
chaque tube une (1) goutte du tampon de migration. Agiter
délicatement le tube pour assurer un mélange correct.

• Con el cuentagotas suministrado con el kit, añada a cada tubo
una (1) gota del tampón de migración. Agite suavemente el tubo
para conseguir una mezcla adecuada.

• Mit der dem Kit beiliegenden Tropfhilfe in jedes Röhrchen einen
(1) Tropfen Migrationspuffer geben. Das Röhrchen vorsichtig
schütteln, um den Inhalt ausreichend zu vermischen.

• Utilizando o conta-gotas fornecido no kit, adicionar a cada tubo
uma (1) gota de tampão de migração. Agitar delicadamente o
tubo para garantir uma homogeneização adequada.

• Place vertically one strip in each tube. Ensure that the strip is
placed in the right position with the arrows directed to the
bottom of the tube. Check that the strip correctly dips in the
diluted specimen.

• Placer en position verticale une bandelette dans chaque tube.
S’assurer que la bandelette est correctement positionnée avec
les flèches dirigées vers le fond du tube. Vérifier que la
bandelette plonge correctement dans l’échantillon dilué.

• Coloque una tira en posición vertical en cada tubo. Asegúrese
de colocar la tira en la posición adecuada: las flechas deben
apuntar hacia el fondo del tubo. Compruebe que la tira se
sumerge correctamente en la muestra diluida.

• In jedes Röhrchen senkrecht einen Teststreifen stellen. Darauf
achten, dass sich der Teststreifen in der richtigen Position
befindet, d. h. die Pfeile zeigen zum Boden des Röhrchens.
Darauf achten, dass der Teststreifen ordnungsgemäß in die
verdünnte Probe eintaucht.

• Colocar uma tira em cada tubo na posição vertical. Certificar-se
de que a tira é colocada na posição correcta com as setas a
apontar para o fundo do tubo. Verificar se a tira imerge
correctamente na amostra diluída. 

• Maintain the strip in the tube and read the result 15 minutes after
adding the strip to the tube. Read the results from your normal
reading distance in well lit conditions.

• Maintenir la bandelette dans le tube. Lire le résultat 15 minutes
après avoir déposé la bandelette dans le tube. Lire les résultats
à votre distance habituelle de lecture et dans des conditions
correctes d’éclairage. 

• Mantenga la tira en el tubo y lea el resultado 15 minutos
después de introducir la tira en el tubo. Lea los resultados desde
la distancia habitual de lectura con buenas condiciones de
iluminación. 

• Den Teststreifen in dem Röhrchen lassen, und das Ergebnis
15 Minuten nach Zugabe des Teststreifens in das Röhrchen
ablesen. Das Ergebnis aus normalem Leseabstand und unter
guten Lichtbedingungen ablesen.

• Manter a tira no tubo e ler o resultado 15 minutos depois de ter
colocado a tira dentro deste. Ler os resultados à sua distância
de leitura normal em boas condições de iluminação.

• Interpretation: For doubtful samples (faint color at the
Test Line) or negative samples in patients with
suggestive clinical context, it is recommended to
replace the strip in the tube after the initial reading and
wait for a further 15 minutes more before re-reading.

• Interprétation: Pour les échantillons douteux (bande
pâle ou difficilement lisible au niveau de la Ligne Test)
ou négatifs avec contexte clinique évocateur, il est
recommandé de replacer la bandelette dans le tube et
d’attendre 15 minutes supplémentaires avant de
procéder à une nouvelle lecture.

• Interpretación: Para las muestras dudosas (color
pálido en la línea de prueba) o negativas en pacientes
cuyo contexto clínico parece indicar que están
infectados por el virus se recomienda volver a colocar la
tira en el tubo después de la lectura inicial y esperar
otros 15 minutos antes de volver a leer los resultados.

• Auswertung: Bei nicht eindeutigen Proben (blasse
Farbe auf der Testlinie) oder negativen Proben von
Patienten mit suggestivem klinischem Kontext wird
empfohlen, den Teststreifen in dem Röhrchen nach dem
ersten Ablesen durch einen zweiten Teststreifen zu
ersetzen und diesen nach erneuten 15 Minuten
nochmals abzulesen.

• Interpretação: No caso de amostras duvidosas (cor
esbatida na Linha de Teste) ou amostras negativas em
pacientes com contexto clínico sugestivo, recomenda-
se a substituição da tira no tubo após a leitura inicial e
aguardar por mais 15 minutos antes de proceder à nova
leitura. 

• The appearance of a blue or purple line at the Test Line (T) and the Control Line (C)
indicates a POSITIVE RESULT (a)
The appearance of a blue or purple line only at the Control Line (C) indicates a
NEGATIVE RESULT (b)
If the Control Line (C) is not present, the test is considered INVALID and should be
repeated using fresh sample and a new strip (c)

• L’apparition d’une bande colorée en bleue ou violet au niveau de la Ligne Test (T)
et de la Ligne Contrôle (C) indique un RESULTAT POSITIF (a)
L’apparition d’une bande colorée en bleue ou violet uniquement au niveau de la
Ligne Contrôle (C) indique un RESULTAT NEGATIF (b)
En l’absence de Ligne Contrôle (C), le test est considéré comme NON VALIDE et
devra être répété sur un nouvel échantillon à l’aide d’une bandelette neuve (c)

• La aparición de una línea azul o morada en la línea de prueba (T) y en la línea de
control (C) indica un RESULTADO POSITIVO (a)
La aparición de una línea azul o morada únicamente en la línea de control (C)
indica un RESULTADO NEGATIVO (b)
Si la línea de control (C) no aparece, la prueba se considera NO VÁLIDA y debe
repetirse usando una muestra y una tira nuevas (c)

• Eine blaue oder violette Linie an der Testlinie (T) und der Kontrolllinie (C) weist auf
ein POSITIVES ERGEBNIS hin (a)
Ist nur an der Kontrolllinie (C) eine blaue oder violette Linie vorhanden, weist dies
auf ein NEGATIVES ERGEBNIS hin (b)
Ist keine Kontrolllinie (C) vorhanden, ist der Test UNGÜLTIG und sollte mit einer
frischen Probe und einem neuen Teststreifen wiederholt werden (c)

• O aparecimento de uma linha azul ou violeta na Linha de Teste (T) e na Linha de
Controlo (C) indica um RESULTADO POSITIVO (a)
O aparecimento de uma linha azul ou violeta apenas na Linha de Controlo (C)
indica um RESULTADO NEGATIVO (b)
Se a Linha de Controlo (C) não estiver presente, o teste é considerado INVÁLIDO
e deve ser repetido com uma amostra e uma tira novas (c)
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• In a single glass or plastic tube, distribute 50 µl of serum or
plasma to be tested. Check for clarity of the specimen and
absence of particles in suspension.

• Dans un tube à usage unique en verre ou en plastique, distribuer
50 µl de sérum ou de plasma de l’échantillon à tester. Vérifier la
clarté de l’échantillon et l’absence de toute particule en
suspension.

• Distribuya en un único tubo de vidrio o de plástico 50 µl del
suero o plasma que desee analizar. Compruebe que la muestra
sea clara y que no haya partículas en suspensión.

• In ein einzelnes Glas- oder Kunststoffröhrchen 50 µl zu testendes
Serum oder Plasma geben. Prüfen, ob die Probe klar ist und
keine schwebenden Partikel vorhanden sind.

• Num tubo de utilização única em vidro ou em plástico, colocar
50 µl de soro ou plasma a testar. Verificar a limpidez da amostra
e a ausência de partículas em suspensão.

• Using the dropper supplied with the kit, add to each tube one (1)
drop of the migration buffer. Gently shake the tube to ensure
adequate mixing.

• A l’aide du compte-gouttes fourni dans le coffret, ajouter dans
chaque tube une (1) goutte du tampon de migration. Agiter
délicatement le tube pour assurer un mélange correct.

• Con el cuentagotas suministrado con el kit, añada a cada tubo
una (1) gota del tampón de migración. Agite suavemente el tubo
para conseguir una mezcla adecuada.

• Mit der dem Kit beiliegenden Tropfhilfe in jedes Röhrchen einen
(1) Tropfen Migrationspuffer geben. Das Röhrchen vorsichtig
schütteln, um den Inhalt ausreichend zu vermischen.

• Utilizando o conta-gotas fornecido no kit, adicionar a cada tubo
uma (1) gota de tampão de migração. Agitar delicadamente o
tubo para garantir uma homogeneização adequada.

• Place vertically one strip in each tube. Ensure that the strip is
placed in the right position with the arrows directed to the
bottom of the tube. Check that the strip correctly dips in the
diluted specimen.

• Placer en position verticale une bandelette dans chaque tube.
S’assurer que la bandelette est correctement positionnée avec
les flèches dirigées vers le fond du tube. Vérifier que la
bandelette plonge correctement dans l’échantillon dilué.

• Coloque una tira en posición vertical en cada tubo. Asegúrese
de colocar la tira en la posición adecuada: las flechas deben
apuntar hacia el fondo del tubo. Compruebe que la tira se
sumerge correctamente en la muestra diluida.

• In jedes Röhrchen senkrecht einen Teststreifen stellen. Darauf
achten, dass sich der Teststreifen in der richtigen Position
befindet, d. h. die Pfeile zeigen zum Boden des Röhrchens.
Darauf achten, dass der Teststreifen ordnungsgemäß in die
verdünnte Probe eintaucht.

• Colocar uma tira em cada tubo na posição vertical. Certificar-se
de que a tira é colocada na posição correcta com as setas a
apontar para o fundo do tubo. Verificar se a tira imerge
correctamente na amostra diluída. 

• Maintain the strip in the tube and read the result 15 minutes after
adding the strip to the tube. Read the results from your normal
reading distance in well lit conditions.

• Maintenir la bandelette dans le tube. Lire le résultat 15 minutes
après avoir déposé la bandelette dans le tube. Lire les résultats
à votre distance habituelle de lecture et dans des conditions
correctes d’éclairage. 

• Mantenga la tira en el tubo y lea el resultado 15 minutos
después de introducir la tira en el tubo. Lea los resultados desde
la distancia habitual de lectura con buenas condiciones de
iluminación. 

• Den Teststreifen in dem Röhrchen lassen, und das Ergebnis
15 Minuten nach Zugabe des Teststreifens in das Röhrchen
ablesen. Das Ergebnis aus normalem Leseabstand und unter
guten Lichtbedingungen ablesen.

• Manter a tira no tubo e ler o resultado 15 minutos depois de ter
colocado a tira dentro deste. Ler os resultados à sua distância
de leitura normal em boas condições de iluminação.

• Interpretation: For doubtful samples (faint color at the
Test Line) or negative samples in patients with
suggestive clinical context, it is recommended to
replace the strip in the tube after the initial reading and
wait for a further 15 minutes more before re-reading.

• Interprétation: Pour les échantillons douteux (bande
pâle ou difficilement lisible au niveau de la Ligne Test)
ou négatifs avec contexte clinique évocateur, il est
recommandé de replacer la bandelette dans le tube et
d’attendre 15 minutes supplémentaires avant de
procéder à une nouvelle lecture.

• Interpretación: Para las muestras dudosas (color
pálido en la línea de prueba) o negativas en pacientes
cuyo contexto clínico parece indicar que están
infectados por el virus se recomienda volver a colocar la
tira en el tubo después de la lectura inicial y esperar
otros 15 minutos antes de volver a leer los resultados.

• Auswertung: Bei nicht eindeutigen Proben (blasse
Farbe auf der Testlinie) oder negativen Proben von
Patienten mit suggestivem klinischem Kontext wird
empfohlen, den Teststreifen in dem Röhrchen nach dem
ersten Ablesen durch einen zweiten Teststreifen zu
ersetzen und diesen nach erneuten 15 Minuten
nochmals abzulesen.

• Interpretação: No caso de amostras duvidosas (cor
esbatida na Linha de Teste) ou amostras negativas em
pacientes com contexto clínico sugestivo, recomenda-
se a substituição da tira no tubo após a leitura inicial e
aguardar por mais 15 minutos antes de proceder à nova
leitura. 

• The appearance of a blue or purple line at the Test Line (T) and the Control Line (C)
indicates a POSITIVE RESULT (a)
The appearance of a blue or purple line only at the Control Line (C) indicates a
NEGATIVE RESULT (b)
If the Control Line (C) is not present, the test is considered INVALID and should be
repeated using fresh sample and a new strip (c)

• L’apparition d’une bande colorée en bleue ou violet au niveau de la Ligne Test (T)
et de la Ligne Contrôle (C) indique un RESULTAT POSITIF (a)
L’apparition d’une bande colorée en bleue ou violet uniquement au niveau de la
Ligne Contrôle (C) indique un RESULTAT NEGATIF (b)
En l’absence de Ligne Contrôle (C), le test est considéré comme NON VALIDE et
devra être répété sur un nouvel échantillon à l’aide d’une bandelette neuve (c)

• La aparición de una línea azul o morada en la línea de prueba (T) y en la línea de
control (C) indica un RESULTADO POSITIVO (a)
La aparición de una línea azul o morada únicamente en la línea de control (C)
indica un RESULTADO NEGATIVO (b)
Si la línea de control (C) no aparece, la prueba se considera NO VÁLIDA y debe
repetirse usando una muestra y una tira nuevas (c)

• Eine blaue oder violette Linie an der Testlinie (T) und der Kontrolllinie (C) weist auf
ein POSITIVES ERGEBNIS hin (a)
Ist nur an der Kontrolllinie (C) eine blaue oder violette Linie vorhanden, weist dies
auf ein NEGATIVES ERGEBNIS hin (b)
Ist keine Kontrolllinie (C) vorhanden, ist der Test UNGÜLTIG und sollte mit einer
frischen Probe und einem neuen Teststreifen wiederholt werden (c)

• O aparecimento de uma linha azul ou violeta na Linha de Teste (T) e na Linha de
Controlo (C) indica um RESULTADO POSITIVO (a)
O aparecimento de uma linha azul ou violeta apenas na Linha de Controlo (C)
indica um RESULTADO NEGATIVO (b)
Se a Linha de Controlo (C) não estiver presente, o teste é considerado INVÁLIDO
e deve ser repetido com uma amostra e uma tira novas (c)
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• In a single glass or plastic tube, distribute 50 µl of serum or
plasma to be tested. Check for clarity of the specimen and
absence of particles in suspension.

• Dans un tube à usage unique en verre ou en plastique, distribuer
50 µl de sérum ou de plasma de l’échantillon à tester. Vérifier la
clarté de l’échantillon et l’absence de toute particule en
suspension.

• Distribuya en un único tubo de vidrio o de plástico 50 µl del
suero o plasma que desee analizar. Compruebe que la muestra
sea clara y que no haya partículas en suspensión.

• In ein einzelnes Glas- oder Kunststoffröhrchen 50 µl zu testendes
Serum oder Plasma geben. Prüfen, ob die Probe klar ist und
keine schwebenden Partikel vorhanden sind.

• Num tubo de utilização única em vidro ou em plástico, colocar
50 µl de soro ou plasma a testar. Verificar a limpidez da amostra
e a ausência de partículas em suspensão.

• Using the dropper supplied with the kit, add to each tube one (1)
drop of the migration buffer. Gently shake the tube to ensure
adequate mixing.

• A l’aide du compte-gouttes fourni dans le coffret, ajouter dans
chaque tube une (1) goutte du tampon de migration. Agiter
délicatement le tube pour assurer un mélange correct.

• Con el cuentagotas suministrado con el kit, añada a cada tubo
una (1) gota del tampón de migración. Agite suavemente el tubo
para conseguir una mezcla adecuada.

• Mit der dem Kit beiliegenden Tropfhilfe in jedes Röhrchen einen
(1) Tropfen Migrationspuffer geben. Das Röhrchen vorsichtig
schütteln, um den Inhalt ausreichend zu vermischen.

• Utilizando o conta-gotas fornecido no kit, adicionar a cada tubo
uma (1) gota de tampão de migração. Agitar delicadamente o
tubo para garantir uma homogeneização adequada.

• Place vertically one strip in each tube. Ensure that the strip is
placed in the right position with the arrows directed to the
bottom of the tube. Check that the strip correctly dips in the
diluted specimen.

• Placer en position verticale une bandelette dans chaque tube.
S’assurer que la bandelette est correctement positionnée avec
les flèches dirigées vers le fond du tube. Vérifier que la
bandelette plonge correctement dans l’échantillon dilué.

• Coloque una tira en posición vertical en cada tubo. Asegúrese
de colocar la tira en la posición adecuada: las flechas deben
apuntar hacia el fondo del tubo. Compruebe que la tira se
sumerge correctamente en la muestra diluida.

• In jedes Röhrchen senkrecht einen Teststreifen stellen. Darauf
achten, dass sich der Teststreifen in der richtigen Position
befindet, d. h. die Pfeile zeigen zum Boden des Röhrchens.
Darauf achten, dass der Teststreifen ordnungsgemäß in die
verdünnte Probe eintaucht.

• Colocar uma tira em cada tubo na posição vertical. Certificar-se
de que a tira é colocada na posição correcta com as setas a
apontar para o fundo do tubo. Verificar se a tira imerge
correctamente na amostra diluída. 

• Maintain the strip in the tube and read the result 15 minutes after
adding the strip to the tube. Read the results from your normal
reading distance in well lit conditions.

• Maintenir la bandelette dans le tube. Lire le résultat 15 minutes
après avoir déposé la bandelette dans le tube. Lire les résultats
à votre distance habituelle de lecture et dans des conditions
correctes d’éclairage. 

• Mantenga la tira en el tubo y lea el resultado 15 minutos
después de introducir la tira en el tubo. Lea los resultados desde
la distancia habitual de lectura con buenas condiciones de
iluminación. 

• Den Teststreifen in dem Röhrchen lassen, und das Ergebnis
15 Minuten nach Zugabe des Teststreifens in das Röhrchen
ablesen. Das Ergebnis aus normalem Leseabstand und unter
guten Lichtbedingungen ablesen.

• Manter a tira no tubo e ler o resultado 15 minutos depois de ter
colocado a tira dentro deste. Ler os resultados à sua distância
de leitura normal em boas condições de iluminação.

• Interpretation: For doubtful samples (faint color at the
Test Line) or negative samples in patients with
suggestive clinical context, it is recommended to
replace the strip in the tube after the initial reading and
wait for a further 15 minutes more before re-reading.

• Interprétation: Pour les échantillons douteux (bande
pâle ou difficilement lisible au niveau de la Ligne Test)
ou négatifs avec contexte clinique évocateur, il est
recommandé de replacer la bandelette dans le tube et
d’attendre 15 minutes supplémentaires avant de
procéder à une nouvelle lecture.

• Interpretación: Para las muestras dudosas (color
pálido en la línea de prueba) o negativas en pacientes
cuyo contexto clínico parece indicar que están
infectados por el virus se recomienda volver a colocar la
tira en el tubo después de la lectura inicial y esperar
otros 15 minutos antes de volver a leer los resultados.

• Auswertung: Bei nicht eindeutigen Proben (blasse
Farbe auf der Testlinie) oder negativen Proben von
Patienten mit suggestivem klinischem Kontext wird
empfohlen, den Teststreifen in dem Röhrchen nach dem
ersten Ablesen durch einen zweiten Teststreifen zu
ersetzen und diesen nach erneuten 15 Minuten
nochmals abzulesen.

• Interpretação: No caso de amostras duvidosas (cor
esbatida na Linha de Teste) ou amostras negativas em
pacientes com contexto clínico sugestivo, recomenda-
se a substituição da tira no tubo após a leitura inicial e
aguardar por mais 15 minutos antes de proceder à nova
leitura. 

• The appearance of a blue or purple line at the Test Line (T) and the Control Line (C)
indicates a POSITIVE RESULT (a)
The appearance of a blue or purple line only at the Control Line (C) indicates a
NEGATIVE RESULT (b)
If the Control Line (C) is not present, the test is considered INVALID and should be
repeated using fresh sample and a new strip (c)

• L’apparition d’une bande colorée en bleue ou violet au niveau de la Ligne Test (T)
et de la Ligne Contrôle (C) indique un RESULTAT POSITIF (a)
L’apparition d’une bande colorée en bleue ou violet uniquement au niveau de la
Ligne Contrôle (C) indique un RESULTAT NEGATIF (b)
En l’absence de Ligne Contrôle (C), le test est considéré comme NON VALIDE et
devra être répété sur un nouvel échantillon à l’aide d’une bandelette neuve (c)

• La aparición de una línea azul o morada en la línea de prueba (T) y en la línea de
control (C) indica un RESULTADO POSITIVO (a)
La aparición de una línea azul o morada únicamente en la línea de control (C)
indica un RESULTADO NEGATIVO (b)
Si la línea de control (C) no aparece, la prueba se considera NO VÁLIDA y debe
repetirse usando una muestra y una tira nuevas (c)

• Eine blaue oder violette Linie an der Testlinie (T) und der Kontrolllinie (C) weist auf
ein POSITIVES ERGEBNIS hin (a)
Ist nur an der Kontrolllinie (C) eine blaue oder violette Linie vorhanden, weist dies
auf ein NEGATIVES ERGEBNIS hin (b)
Ist keine Kontrolllinie (C) vorhanden, ist der Test UNGÜLTIG und sollte mit einer
frischen Probe und einem neuen Teststreifen wiederholt werden (c)

• O aparecimento de uma linha azul ou violeta na Linha de Teste (T) e na Linha de
Controlo (C) indica um RESULTADO POSITIVO (a)
O aparecimento de uma linha azul ou violeta apenas na Linha de Controlo (C)
indica um RESULTADO NEGATIVO (b)
Se a Linha de Controlo (C) não estiver presente, o teste é considerado INVÁLIDO
e deve ser repetido com uma amostra e uma tira novas (c)
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• In a single glass or plastic tube, distribute 50 µl of serum or
plasma to be tested. Check for clarity of the specimen and
absence of particles in suspension.

• Dans un tube à usage unique en verre ou en plastique, distribuer
50 µl de sérum ou de plasma de l’échantillon à tester. Vérifier la
clarté de l’échantillon et l’absence de toute particule en
suspension.

• Distribuya en un único tubo de vidrio o de plástico 50 µl del
suero o plasma que desee analizar. Compruebe que la muestra
sea clara y que no haya partículas en suspensión.

• In ein einzelnes Glas- oder Kunststoffröhrchen 50 µl zu testendes
Serum oder Plasma geben. Prüfen, ob die Probe klar ist und
keine schwebenden Partikel vorhanden sind.

• Num tubo de utilização única em vidro ou em plástico, colocar
50 µl de soro ou plasma a testar. Verificar a limpidez da amostra
e a ausência de partículas em suspensão.

• Using the dropper supplied with the kit, add to each tube one (1)
drop of the migration buffer. Gently shake the tube to ensure
adequate mixing.

• A l’aide du compte-gouttes fourni dans le coffret, ajouter dans
chaque tube une (1) goutte du tampon de migration. Agiter
délicatement le tube pour assurer un mélange correct.

• Con el cuentagotas suministrado con el kit, añada a cada tubo
una (1) gota del tampón de migración. Agite suavemente el tubo
para conseguir una mezcla adecuada.

• Mit der dem Kit beiliegenden Tropfhilfe in jedes Röhrchen einen
(1) Tropfen Migrationspuffer geben. Das Röhrchen vorsichtig
schütteln, um den Inhalt ausreichend zu vermischen.

• Utilizando o conta-gotas fornecido no kit, adicionar a cada tubo
uma (1) gota de tampão de migração. Agitar delicadamente o
tubo para garantir uma homogeneização adequada.

• Place vertically one strip in each tube. Ensure that the strip is
placed in the right position with the arrows directed to the
bottom of the tube. Check that the strip correctly dips in the
diluted specimen.

• Placer en position verticale une bandelette dans chaque tube.
S’assurer que la bandelette est correctement positionnée avec
les flèches dirigées vers le fond du tube. Vérifier que la
bandelette plonge correctement dans l’échantillon dilué.

• Coloque una tira en posición vertical en cada tubo. Asegúrese
de colocar la tira en la posición adecuada: las flechas deben
apuntar hacia el fondo del tubo. Compruebe que la tira se
sumerge correctamente en la muestra diluida.

• In jedes Röhrchen senkrecht einen Teststreifen stellen. Darauf
achten, dass sich der Teststreifen in der richtigen Position
befindet, d. h. die Pfeile zeigen zum Boden des Röhrchens.
Darauf achten, dass der Teststreifen ordnungsgemäß in die
verdünnte Probe eintaucht.

• Colocar uma tira em cada tubo na posição vertical. Certificar-se
de que a tira é colocada na posição correcta com as setas a
apontar para o fundo do tubo. Verificar se a tira imerge
correctamente na amostra diluída. 

• Maintain the strip in the tube and read the result 15 minutes after
adding the strip to the tube. Read the results from your normal
reading distance in well lit conditions.

• Maintenir la bandelette dans le tube. Lire le résultat 15 minutes
après avoir déposé la bandelette dans le tube. Lire les résultats
à votre distance habituelle de lecture et dans des conditions
correctes d’éclairage. 

• Mantenga la tira en el tubo y lea el resultado 15 minutos
después de introducir la tira en el tubo. Lea los resultados desde
la distancia habitual de lectura con buenas condiciones de
iluminación. 

• Den Teststreifen in dem Röhrchen lassen, und das Ergebnis
15 Minuten nach Zugabe des Teststreifens in das Röhrchen
ablesen. Das Ergebnis aus normalem Leseabstand und unter
guten Lichtbedingungen ablesen.

• Manter a tira no tubo e ler o resultado 15 minutos depois de ter
colocado a tira dentro deste. Ler os resultados à sua distância
de leitura normal em boas condições de iluminação.

• Interpretation: For doubtful samples (faint color at the
Test Line) or negative samples in patients with
suggestive clinical context, it is recommended to
replace the strip in the tube after the initial reading and
wait for a further 15 minutes more before re-reading.

• Interprétation: Pour les échantillons douteux (bande
pâle ou difficilement lisible au niveau de la Ligne Test)
ou négatifs avec contexte clinique évocateur, il est
recommandé de replacer la bandelette dans le tube et
d’attendre 15 minutes supplémentaires avant de
procéder à une nouvelle lecture.

• Interpretación: Para las muestras dudosas (color
pálido en la línea de prueba) o negativas en pacientes
cuyo contexto clínico parece indicar que están
infectados por el virus se recomienda volver a colocar la
tira en el tubo después de la lectura inicial y esperar
otros 15 minutos antes de volver a leer los resultados.

• Auswertung: Bei nicht eindeutigen Proben (blasse
Farbe auf der Testlinie) oder negativen Proben von
Patienten mit suggestivem klinischem Kontext wird
empfohlen, den Teststreifen in dem Röhrchen nach dem
ersten Ablesen durch einen zweiten Teststreifen zu
ersetzen und diesen nach erneuten 15 Minuten
nochmals abzulesen.

• Interpretação: No caso de amostras duvidosas (cor
esbatida na Linha de Teste) ou amostras negativas em
pacientes com contexto clínico sugestivo, recomenda-
se a substituição da tira no tubo após a leitura inicial e
aguardar por mais 15 minutos antes de proceder à nova
leitura. 

• The appearance of a blue or purple line at the Test Line (T) and the Control Line (C)
indicates a POSITIVE RESULT (a)
The appearance of a blue or purple line only at the Control Line (C) indicates a
NEGATIVE RESULT (b)
If the Control Line (C) is not present, the test is considered INVALID and should be
repeated using fresh sample and a new strip (c)

• L’apparition d’une bande colorée en bleue ou violet au niveau de la Ligne Test (T)
et de la Ligne Contrôle (C) indique un RESULTAT POSITIF (a)
L’apparition d’une bande colorée en bleue ou violet uniquement au niveau de la
Ligne Contrôle (C) indique un RESULTAT NEGATIF (b)
En l’absence de Ligne Contrôle (C), le test est considéré comme NON VALIDE et
devra être répété sur un nouvel échantillon à l’aide d’une bandelette neuve (c)

• La aparición de una línea azul o morada en la línea de prueba (T) y en la línea de
control (C) indica un RESULTADO POSITIVO (a)
La aparición de una línea azul o morada únicamente en la línea de control (C)
indica un RESULTADO NEGATIVO (b)
Si la línea de control (C) no aparece, la prueba se considera NO VÁLIDA y debe
repetirse usando una muestra y una tira nuevas (c)

• Eine blaue oder violette Linie an der Testlinie (T) und der Kontrolllinie (C) weist auf
ein POSITIVES ERGEBNIS hin (a)
Ist nur an der Kontrolllinie (C) eine blaue oder violette Linie vorhanden, weist dies
auf ein NEGATIVES ERGEBNIS hin (b)
Ist keine Kontrolllinie (C) vorhanden, ist der Test UNGÜLTIG und sollte mit einer
frischen Probe und einem neuen Teststreifen wiederholt werden (c)

• O aparecimento de uma linha azul ou violeta na Linha de Teste (T) e na Linha de
Controlo (C) indica um RESULTADO POSITIVO (a)
O aparecimento de uma linha azul ou violeta apenas na Linha de Controlo (C)
indica um RESULTADO NEGATIVO (b)
Se a Linha de Controlo (C) não estiver presente, o teste é considerado INVÁLIDO
e deve ser repetido com uma amostra e uma tira novas (c)
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Controle deve mostrar uma coloração azul ou violeta, se essa não aparecer o teste 

será considerado inválido. Recomenda-se que as tiras com cores duvidosas (cor 

fraca na linha T ou ausência de linhas – Figura 24c) ou resultados negativos sejam 

colocados de volta no tubo por mais 15 minutos para reavaliação.  

 
Figura 27 - Tira para diagnóstico de dengue sendo utilizado em amostra de saliva. 

 

 

4.6.3 Teste ELISA para NS1 

 
As 44 amostras de saliva coletadas foram submetidas ao teste ELISA 

NS1, para a detecção da proteína NS1. Foi utilizado o kit comercial para diagnóstico 

da dengue PlateliaTM dengue  NS1 AG (Bio-Rad Laboratories, França), seguindo o 

protocolo recomendado pelo fabricante. O valor de cutoff corresponde à média da 

densidade ótica (DO) da duplicata dos controles de cuttoff do kit. Os resultados das 

amostras foram expressos como  quociente da razão entre a DO da amostra e a 

média do DO dos cutoff. A amostra foi considerada negativa quando essa razão teve 

valor menor que 0,5, duvidosa quando a razão foi >0,5 e <1, e positiva quando a 

razão foi >1.  

O teste Platelia™ dengue  NS1 Ag é um método imunoenzimático em 

uma fase, de tipo sandwich, em formato microplaca, para detecção qualitativa ou 
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semi-quantitativa do antigénio NS1 do vírus da dengue no soro ou plasma humano. 

O teste utiliza anticorpos monoclonais (AcM) de ratos para a captura e a revelação. 

As amostras de doentes e os controles foram incubados, durante 90 

minutos a 37°C, nos poços da microplaca sensibilizada pelos AcM. Em presença do 

antígeno NS1 na amostra, forma-se um complexo imune AcM - NS1 - 

AcM/peroxidase. Após seis lavagens praticadas no final da incubação, a presença 

do complexo imune é revelada por adição, em cada poço, de uma solução de 

revelação enzimática que induz o desenvolvimento de uma reação de coloração. 

Após 30 minutos de incubação a temperatura ambiente e em ausência total de luz, a 

reação enzimática foi parada por adição de uma solução de ácido. A densidade 

óptica obtida a 450/620 nm é proporcional à quantidade de antígeno NS1 presente 

na amostra testada. A presença do antígeno NS1 numa amostra individual é 

determinada por comparação da densidade óptica lida nesta amostra e a obtida no 

soro do valor de calibrador.  

 
Figura 28 - Processamento das amostras durante o ELISA para NS1. 

 

O teste Platelia™ dengue  NS1 Ag é foi fabricado com o objetivo de ser 

utilizado para amostras de sangue e, neste estudo, foi utilizado para detectar 

anticorpos específicos da dengue na saliva, já que não foi encontrado produto 

específico para esse fim. Os valores para cálculo dos resultados, tempo de 

incubação e lavagem foram os mesmos utilizados para as amostras de sangue, 

recomendados pelo fabricante. 

Todas amostras foram comparadas com exames de sorologia utilizando 

anticorpos IgM/IgG, considerado um dos gold-standards para diagnóstico da 

dengue. 
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4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 
Para avaliar os resultados encontrados foram calculados a sensibilidade, 

especificidade, o valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e a prevalência e 

comparados entre si em tabelas e gráficos.  

Razão de probabilidade positiva (RP +): (sensibilidade / (1 – 

especificidade) é um número que representa o quanto um método de resultado 

positivo influencia a chance de um indivíduo ser doente. Quando mais alto este 

número, melhor, ou seja: RP +: > 10 (acurácia ótima); 5-10 (acurácia moderada); 2-5 

(acurácia pequena); 1-2 (acurácia nula). 

Razão de probabilidade negativa (RP -): (1 – sensibilidade / 

especificidade) representa o quanto um método de resultado negativo influencia a 

chance de um indivíduo ser saudável. Quanto mais próximo de zero, melhor: RP -: < 

0,1 (acurácia ótima); 0,1-0,2 (acurácia moderada); 0,2-0,5 (acurácia pequena); 0,5-

1,0 (acurácia nula) (GALLAGHER, 1998; JAESCHKE; GUYATT; SACKETT, 1994). 

Valor preditivo positivo (LR+): é a probabilidade de uma pessoa ser 

realmente doente se o resultado do exame for positivo.  

Valor preditivo negativo (LR -): é a probabilidade de a pessoa ser 

saudável se o teste for negativo. Desta forma, valor preditivo é uma propriedade do 

indivíduo submetido ao exame e não do exame em si. Se a probabilidade de doença 

é muito baixa, qualquer método terá um bom valor preditivo negativo e ruim valor 

preditivo positivo. Se a probabilidade de doença for muito alta, qualquer método terá 

ruim valor preditivo negativo e bom valor preditivo positivo (JAESCHKE; GUYATT; 

SACKETT, 1994) 

.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5   
Resultados 

“Quanto mais aumenta nosso conhecimento  
mais evidente fica nossa ignorância.” 

John Kennedy 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 RESULTADOS PRIMÁRIOS 

 

5.1.1 Detecção Dos Sorotipos Virais Utilizando PCR-RT 
 

O PCR foi realizado em amostras de saliva de dez participantes que 

apresentavam diagnóstico clínico de sintomas compatíveis com dengue e nos quais 

as amostras de plasma correspondentes foram de IgG/IgM positivo para dengue, no 

entanto, o RNA de nenhum sorotipo do dengue foi amplificado a partir de nenhuma 

um destas amostras. Dessa forma, não foi dada continuidade nos exames para as 

amostras restantes.  

 
Figura 29 - Imagem da tela de resultado do PCR-RT mostrando que não houve amplificação em 

nenhuma amostra testada. 
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5.1.2 Detecção da NS1 através do teste imunocromatográfico 
 

O teste imunocromatográfico foi utilizado em 44 amostras de saliva, 

destas 28 estavam no período febril da Dengue. Porém não tivemos resultados 

positivos nem negativos. O teste não funcionou através de amostras de saliva. 

 
Figura 30 - Imagem mostrando que não há resultado quando é colocada tira em amostras de saliva, 

nem a linha Teste nem a linha controle ficam pigmentadas. 

 

5.1.3 Detecção Da NS1 por meio do teste Elisa 
 

A avaliação da presença do antígeno NS1 foi realizada em 44 amostras 

de saliva. Todas amostras foram coletadas exclusivamente para esse estudo. As 

amostras foram consideradas contaminadas ou não de acordo com os resultados da 

sorologia realizadas no sistema público de saúde.  

Para a verificação da presença do NS1 na saliva foi utilizado o Kit 

PlateliaTM dengue  NS1 Ag-ELISA, compreendendo amostras positivas e negativas. 

Uma sensibilidade total de 84% (24/28) em amostras positivas. Utilizou-se amostras 

coletadas até o 10º dia de febre. 
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Tabela 8 - Efetividade da identificação da NS1 de acordo com o dia de início da febre. 

Dias de 
febre no momento 
da coleta 

Saliva NS1 
Positivo Negativo Total 

1 1 - 1 

2 2 - 2 

3 5 - 5 

4 4 - 4 

5 3 1 4 

6 5 - 5 

7 4 - 4 

8 - 1 1 

9 - 1 1 

10 - 1 1 

Total 24 4 28 

 

Quando uma pessoa infectada com o vírus da dengue apresenta febre, a 

infecção está amplamente disseminada. O vírus é encontrado no plasma, no sangue 

e em alguns tecidos, em fluidos como a saliva, aproximadamente 2 dias antes do 

início da doença até 5-7 dias depois, período correspondente à fase febril. Durante a 

fase inicial da doença quando o doente procura o médico (primeiros dias de febre e 

mal estar), o diagnóstico só é possível por isolamento do vírus, genoma viral ou a 

detecção do antígeno. No final da fase aguda da infecção geralmente no período da 

defervescência, a sorologia é o método de escolha para o diagnóstico. Portanto é 

importante saber a quantos dias do início dos sintomas o teste é mais eficaz. 

 
Tabela 9 - Comparação da efetividade dos diagnósticos durante a epidemia e no período entre as 
epidemias. 

Período de 
coleta 

Teste Amostra N TP FP FN TN SN SP PPV NPV LR+ LR- 

Epidêmico 
ELISA 
NS1 

Saliva 32 12 0 7 13 0,63 1,00 1,00 0,65 - 0,36 

Rapido 
NS1 

Soro  32 13 0 6 13 0,68 1,00 1,00 0,68 - 0,31 

Inter-
epidemico 

ELISA 
NS1 

Saliva  12 7 1 0 4 1,00 0,80 0,87 1,00 5,00 0,00 

Rádido 
NS1 

Soro  12 6 0 1 5 0,85 1,00 1,00 0,83 - 0,14 

Total 
ELISA 
NS1 

Saliva 44 19 1 7 17 0,73 0,94 0,95 0,70 13,15 0,28 

Rápido 
NS1 

Soro 44 19 0 7 18 0,73 1,00 1,00 0,72 - 0,26 





 

  



 

 
 
 
 
 

6   
Discussão 

“Não há homem que prospere mais rapidamente que o  
que se aproveita do erro dos outros.” 

Francis Bacon 
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6 DISCUSSÃO 

 
 

Os exames específicos para o diagnóstico da dengue têm a finalidade de 

orientar ações de vigilância epidemiológica, uma vez que a conduta terapêutica 

raramente será alterada em função da confirmação pelo laboratório de uma infecção 

por dengue. O teste de rotina para diagnóstico sorológico da dengue é o ensaio 

imunoenzimático de captura de anticorpos IgM, o qual foi utilizado nesse estudo. 

Esse teste, apesar de apresentar bons resultados, somente detecta a doença 

tardiamente em sua fase aguda (a partir do quinto dia do início dos sintomas), 

quando os títulos de anticorpos IgM são evidenciados. 

A utilização de kits de diagnóstico imunocromatográfico rápido para a 

detecção da proteína NS1 no soro pode ser uma importante ferramenta para 

otimizar os recursos no monitoramento das infecções por dengue. Para a técnica de 

captura da proteína NS1 observou-se maior positividade nas amostras coletadas até 

o terceiro dia de doença. Portanto, a recomendação de coleta de amostras até o 

terceiro dia de doença é imprescindível para o bom desempenho dessa metodologia. 

Com o passar dos dias desde o início dos sintomas, a sensibilidade das tiras de 

teste rápido diminuiu, provavelmente como reflexo da redução da carga viral e da 

proteína NS1. Também em outros estudos foi escassa a presença da proteína NS1 

entre o sétimo e o nono dias e inexistente após esse período (ANDERS et al., 2012). 

Pacientes com viremia muito baixa podem não apresentar NS1 

mensurável, o que poderia explicar os resultados falsos negativos da 

imunocromatografia (POK et al., 2010). Nos casos mais graves da doença, os testes 

para diagnóstico são sensíveis. A sensibilidade, portanto, depende da severidade da 

doença na população estudada, nesse estudo não se encontrou nenhum caso de 

febre hemorrágica da dengue, portanto resultados mais promissores podem ser 

encontrados em regiões com prevalência maior de casos graves. 

O isolamento viral seguido de imunofluorescência indireta é a técnica 

considerada referência para detecção e identificação do DENV. Entretanto, esse 

procedimento requer instalações apropriadas, apresenta custo elevado e demora 

cerca de 7 a 10 dias para ser concluído. Além disso, após o terceiro dia do início dos 

sintomas, o nível de anticorpos começa a subir, interferindo no resultado e na 

sensibilidade do isolamento (SASAKI et al., 2013). 
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Não foi possível identificar e amplificar o RNA em amostras de saliva 

através da técnica de PCR-RT, essa dificuldade foi também encontrada 

recentemente em outro estudo (ANDERS et al., 2012). No entanto, não se pode 

afirmar que as amostras não continham RNA do vírus, uma vez que não foram 

utilizados controles positivos, ou seja, amostras dos quatro sorotipos do vírus, para 

que o funcionamento das sondas e dos primers fosse certificado. Por outro lado, as 

sondas e os primers utilizados, da marca TaqMan® possuem uma grande 

confiabilidade internacional (CALLAHAN et al., 2001; CHAO; DAVIS; CHANG, 2007; 

LAUE; EMMERICH; SCHMITZ, 1999). Outro possível viés pode ter sido com relação 

ao tipo de saliva coletado. Nesse estudo pela primeira vez na literatura, 

preconizamos a coleta de saliva não estimulada por meio de um dispositivo sugador, 

diferentemente dos outros estudos que coletam a saliva por meio de dispositivos que 

promovem a abrasão do epitélio bucal ou a estimulação salivar (ANDERS et al., 

2012; MIZUNO et al., 2007; POLONI et al., 2010; TORRES; LIPRANDI; 

GONCALVEZ, 2000; YAP; SIL; NG, 2011). Devido à alta sensibilidade do RNA, a 

saliva estagnada talvez não seja capaz de manter o RNA estruturado, sendo que, 

talvez por esse motivo não seja possível amplificá-lo no PCR-RT. Neste trabalho não 

foi encontrado o vírus na saliva por PCR-RT na saliva, mas alguns aspectos devem 

ser levados em consideração, o primeiro que o vírus pode não estar viável ou 

apresentar apenas fragmentos degradados desse vírus nos testes de PCR-RT. 

Outra possibilidade, menos provável, seriam os primers da identificação não estarem 

funcionando. Sugere-se que para trabalhos futuros, controles positivos com todos os 

sorotipos da dengue sejam utilizados no PCR-RT para confirmação do 

funcionamento dos primers.  

O RNA viral pode não estar viável na saliva devido a ação de enzimas ou 

pode não ser encontrado em alguns períodos da infecção pode dengue. Porém a 

presença do vírus no organismo do hospedeiro pode infectar células e, portanto, 

codificar e liberar proteínas como a proteína não estrutural 1, que é secretada por 

todo o corpo, inclusive na saliva, como mostrado neste trabalho. Outra possibilidade 

seriam as NS-1 circularem na saliva oriundas do sangue, dessa forma, o resultado 

para o exame de PCR-RT na saliva foi negativo enquanto o para NS1 foi positivo.  

Com relação ao aspecto financeiro, embora os testes apresentem valores 

semelhantes, as tiras de diagnóstico rápido (imunocromatográfico) para dengue 

permitem realizar o exame individual, enquanto que nos testes ELISA e PCR-RT 
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ocorre o processamento de várias amostras ao mesmo tempo. Na prática de postos 

de saúde e hospitais, os laboratórios esperam até que complete-se o número total 

de amostras que cada teste comporta para somente depois processá-lo, evitando 

desperdícios. Desse modo, os testes acabam por atrasar as ações de vigilância. 

Nesse contexto, uma alternativa significativa aos métodos tradicionais é a 

imunocromatografia, pois trata-se de uma tecnologia inovadora que concentra a 

reação antígeno/anticorpo em uma única fase sólida, sendo esta mantida em 

temperatura ambiente. Possui alta sensibilidade, não exige equipamentos ou 

treinamento específico para realização do teste, e ainda gera o resultado em poucos 

minutos (HANG et al., 2009). A utilização desse novo método seria importante para 

regiões mais carentes de infraestrutura do país, onde não se dispõe de centros 

especializados de saúde ou laboratórios de análises. 

A especificidade depende da prevalência de comorbidades com sintomas 

similares que geram fatores de confusão no diagnóstico. A possibilidade da 

presença dessas tendências deve ser considerada quando se analisa os resultados 

de testes diagnósticos. Por isso, nessa dissertação, o diagnóstico foi aplicado na 

população que irá efetivamente utilizar o teste. Ou seja, tanto o grupo teste como o 

grupo controle foram sujeitos que tiveram febre, alguns por dengue e outros por 

outras infecções. Isso deixa os resultados mais confiáveis do que a utilização de um 

grupo controle sadio, que na prática clínica não utilizará o teste para o diagnóstico, 

uma vez que estão sadios. 

Na infecção por dengue, devido ao início da permeabilidade vascular, 

mudanças sutis podem aparecer. Um diagnóstico precoce para esses casos é a 

prova do laço. A realização da prova do laço é uma recomendação do Ministério da 

Saúde e por ser um técnica simples, rápida e barata continua a ser utilizada. Um 

resultado positivo deve levar a uma observação mais atenta, mas um resultado 

negativo não exclui que possa existir uma infecção por dengue ou dengue 

hemorrágica em curso, não existem métodos comprovadamente eficazes para 

diferenciar precocemente a Dengue Hemorrágica da Dengue Clássica. Petéquias, 

trombocitopenia e o citado teste do laço positivo durante o exame clínico fracamente 

diferenciam essas duas entidades clínicas. Nesse estudo não foi possível relacionar 

os resultados laboratoriais com a Dengue Clássica ou Hemorrágica, já que, por ser 

um estudo transversal, não foi realizado o acompanhamento dos pacientes e, dessa 
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forma não foi possível conseguir informações sobre qual tipo de dengue afetou os 

indivíduos avaliados.    

O exantema é um sinal já descrito como frequente nos casos de dengue 

(DE FIGUEIREDO et al., 2004). Dentre os sintomas encontrados nos pacientes que 

participaram desse trabalho, apenas a presença de exantema mostrou ter 

associação significativa com o diagnóstico laboratorial de dengue, mas, como a 

presença de exantema está descrita em apenas 1/3 dos casos de dengue, esse 

seguramente não é um indicador bastante sensível para o diagnóstico dessa virose. 

O diagnóstico etiológico de um paciente com exantema não é simples, e a 

epidemiologia é muito importante, cabendo aos profissionais de saúde a atenção 

adequada para que se possa chegar à conclusão correta dos casos. 

Foi interessante o fato de o estudo ser conduzido em dois períodos de 

diferentes ocorrências de dengue, evidenciando que os critérios do Ministério da 

Saúde têm maior sensibilidade em época de epidemia, uma demonstração de que o 

seu valor preditivo aumenta proporcionalmente conforme a frequência da doença. 

Nesse trabalho, o teste ELISA PlateliaTM Dengue NS1 foi feito com 

amostras de saliva, porém utilizando-se todas as configurações indicadas para 

quando o teste é realizado com soro, e mesmo assim os resultados foram muito 

bons. Talvez se, em uma pesquisa futura utilizar-se configurações diferentes, os 

resultados sejam melhores. Encontrou-se sugestões de que, devido à menor 

concentração de anticorpos na saliva, a nova diluição feita deverá ser de 1:25 

(95,8% de diluição da saliva) pois é relatada como a melhor diluição para diferenciar 

os casos com e sem infecções por dengue. Novos testes devem ser feitos para 

determinar a diluição quando se tratar de saliva estimulada e não estimulada. 

Quando se trata de doenças transmissíveis de grandes proporções, como 

é o caso da dengue, muitos segmentos como indústrias químicas e farmacêuticas, 

laboratórios, atendimentos ambulatoriais, hospitais públicos e privados, mídia e 

recursos humanos estão envolvidos com diferentes interesses no assunto. 

Nesta presente casuística, não ocorreu nenhum caso de FHD, 

diferentemente do que foi encontrado em estudos da Tailândia, Filipinas e Malásia, 

onde as epidemias ocorrem desde 1954 e existe uma cocirculação viral dos quatros 

sorotipos de dengue e geralmente as crianças manifestam principalmente as formas 

graves e não usuais da doença, o que sugere que nossos resultados são aplicáveis 

em casos menos graves de dengue.  



 

 
 
 
 
 

  7   
Conclusões 

“Ser o homem mais rico do cemitério não importa para mim... Ir para cama à 
noite dizendo que fizemos algo maravilhoso... é isso que importa para mim.” 

Steve Jobs 
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7 CONCLUSÕES 

 

Esse estudo ressaltou a importância da busca pelo diagnóstico 

laboratorial rápido, prático e financeiramente acessível de doenças febris agudas 

com sintomas inespecíficos, principalmente em áreas de ocorrência de dengue.  

Nesse estudo foi encontrada alta especificidade (94%) e média 

sensibilidade (73%) nos resultados da identificação da proteína não estrutural NS1 

nas amostras de saliva dos pacientes infectados com dengue. Esse método, se 

aprimorado para saliva, poderá ter resultados ainda melhores, por isso mais estudos 

são necessários.  

De acordo com o baixo índice de falso positivos pode-se afirmar que a 

presença da NS1 na saliva indica um paciente infectado por dengue. Não foi 

possível identificar o RNA do vírus em amostras de saliva.  

Além disso, os resultados mostram associação de alta sensibilidade e 

média especificidade na identificação da NS1 na saliva em estágios precoces da 

infecção por dengue. 
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