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RESUMO 

 

Souza NCS. Dengue transfusional: estudo de doadores de sangue durante uma 
epidemia na cidade de Barretos-SP no ano de 2013 [dissertação]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2019. 
 

O crescimento da dengue no Brasil e no mundo nas últimas duas décadas renovou o 

interesse por esta doença, causada por 4 sorotipos distintos de um arbovírus da 

família Flaviviridae. Após 30 anos de epidemias sucessivas, o vírus da dengue (DENV) 

está presente em todo território brasileiro causando milhares de casos da doença 

todos os anos. Sabe-se que a maioria das infecções pelo vírus da dengue são 

assintomáticas. Sendo assim, um indivíduo infectado e assintomático pode 

apresentar-se e ser elegível à doação de sangue, podendo levar a transmissão 

transfusional deste agente. Em Barretos, houve uma epidemia de dengue no ano de 

2013, com uma incidência de 3.836 casos/100.000 habitantes. Nessa cidade localiza-

se o Hospital de Câncer de Barretos (HCB), onde funciona o Hemonúcleo responsável 

pela Medicina Transfusional da instituição e de outros serviços de saúde da cidade e 

região, realizando em torno de 1.090 transfusões por mês. Para avaliarmos o eventual 

risco de transmissão transfusional da dengue, testamos 1.822 amostras dos doadores 

de sangue do HCB coletadas de fevereiro a maio de 2013, com o objetivo de estimar 

a incidência e prevalência de marcadores de exposição à dengue e determinar a 

prevalência de sorotipos de dengue em casos de dadores virêmicos. A detecção do 

RNA do DENV foi realizada por RT-qPCR no aparelho QuantStudio5 PCR System 

(ThermoFischer™) utilizando primers e sonda genéricos, que detectam todos os 

sorotipos virais. As amostras positivas foram submetidas a outro qPCR com primers 

e sondas específicas para cada sorotipo do DENV. Os testes sorológicos para a 

detecção de anticorpos IgM e IgG anti-DENV foram realizados pelo método de ELISA 

utilizando-se os kits comerciais ELISA Dengue Virus IgG CaptureDxSelect ™ e ELISA 

Dengue Virus IgM CaptureDxSelect ™ (Focus Diagnostics). Encontramos uma taxa 

de 0,38% de amostras positivas para DENV RNA, todas sorotipadas como DENV-4. 

A soroprevalência encontrada foi de 51,3% e a incidência de IgM anti-DENV foi de 

16,8%. Esta incidência observada reflete a amplitude da epidemia na população geral 

e indica um alto risco de transmissão transfusional deste agente nessa ocasião. 

 



Descritores: dengue transfusional; bancos de sangue; epidemias; vírus da dengue; 
Reação em cadeia da polimerase em tempo real; sorotipagem; sorologia; surtos de 
doenças. 
  



ABSTRACT 

 

Souza NCS. Trasnfusional-Trasmitted Dengue: study of blood donors during an 
outbreak in the city of Barretos-SP in 2013 [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina”, “Universidade de São Paulo”; 2019. 
 

The growth of dengue in Brazil and the world over the last two decades has renewed 

interest in this disease, caused by 4 distinct serotypes of an arbovirus from the 

Flaviviridae family. After 30 years of successive epidemics, the dengue virus (DENV) 

is present throughout Brazil, causing thousands of cases of the disease each year. It 

is known that the majority of dengue virus infections are asymptomatic. Thus, an 

infected and asymptomatic individual may present and be eligible for blood donation, 

which may lead to the transfusion transmission of this agent. In Barretos, there was a 

large outbreak of dengue in 2013, reaching an incidence of 3,836 /100,000 inhabitants. 

In this city is located the Hospital de Cancer de Barretos (HCB), where it operates the 

blood bank responsible for the transfusional medicine of the institution and other health 

services on the region, performing on average, 1,090 transfusions per month. In order 

to study the possible risk of transfusional transmission of dengue, we tested 1,822 

samples of serum or plasma from all blood donors of the HCB collected from February 

to May of 2013, with the aim to estimate the incidence and prevalence of markers of 

dengue exposure and determine the prevalence of DENV serotypes in cases of viremic 

donors. The detection of dengue RNA was performed by qPCR in the QuantStudio5 

PCR System (ThermoFischer™) using generic primers and probe that detect all viral 

serotypes. Positive samples were submitted to another qPCR to with primers and 

probes specific for each DENV serotype. The serologic tests for detection of IgM and 

IgG antibodies anti-DENV used were ELISA Dengue Virus IgG CaptureDxSelect ™ 

and ELISA Dengue Virus IgM CaptureDxSelect ™ (Focus Diagnostics). We found a 

rate of 0.38% of samples positive for DENV RNA, all serotyped as DENV-4. The 

seroprevalence found was 51.3% and the incidence of anti-DENV IgM was 16.8%. 

This incidence observed reflects the amplitude of the epidemic in the general 

population and indicates a high risk of transfusional transmission of this agent at that 

time period. 

 

Descriptors: transfusion transmitted dengue; blood banks; epidemics; dengue virus; 
real-time polymerase chain reaction; serotyping; serology; disease outbreaks.. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 DENGUE 

A dengue é uma doença infecciosa não contagiosa causada por qualquer 

um dos quatro sorotipos do vírus da Dengue (DENV) que são antigenicamente 

distintos, mas geneticamente relacionados, denominados sorotipos 1, 2, 3 e 4 (DENV-

1, -2, -3 e -4), cada um deles agrupados em genótipos (1). 

1.1.1 Vírus da dengue 

 Os DENVs pertencem à família Flaviridae, gênero Flavivirus. São partículas 

virais esféricas, de 50 a 60 nm de diâmetro, constituídas por um nucleocapsídeo 

envolto por um envelope lipídico onde estão presentes as glicoproteínas de superfície 

viral. Seu genoma consiste de uma fita simples de RNA com aproximadamente 11.000 

nucleotídeos e somente uma fase aberta de leitura (ORF – Open Reading Frame) 

flanqueada por duas regiões não codificadoras (5’ e 3’ UTRs). A única ORF codifica 

uma poliproteína precursora que sofre processamentos co- e pós-traducionais através 

de clivagens realizadas por proteases virais e do hospedeiro que originam as três 

proteínas virais estruturais (C, capsídeo; M, membrana, que é expressa como a 

proteína prM, precursora da M; E, envelope) responsáveis pela formação do 

nucleocapsídeo, e as sete não estruturais (NS1, NS2a, NS2b, NS3, NS4a, NS4b e 

NS5) essenciais para a replicação e empacotamento viral (Figura 1) (1-4). 

 

 
Figura 1 - A: Representação da estrutura viral, indicando as proteínas M, E e C e o material 
genético. B: Esquema do genoma e poliproteína percursora originando as proteínas virais 

estruturais e não estruturais 
Fonte: adaptado de Angel e Valle, 2013 
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1.1.2 Transmissão  

A principal via de transmissão dos DENV ocorre por mosquitos do gênero 

Aedes, sendo o Aedes aegypti o principal vetor no Brasil (Figura 2) (5).  

 

 
Figura 2 - Aedes aegypti 

Fonte: Paulo Whitaker/Reuters (disponível em: 
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,estado-vai-pagar-extras-a-agentes-para-reforcar-

combate-ao-mosquito-da-dengue,70002803761) 

 

A fêmea adulta do mosquito se infecta durante o repasto sanguíneo em um 

humano infectado e virêmico por DENV. Primeiro, o vírus replica-se no intestino 

médio, atinge a hemocele e a hemolinfa, e, em seguida, obtém acesso aos diferentes 

tecidos do inseto. Após a replicação viral nas glândulas salivares, o mosquito infectado 

pode transmitir o vírus para outro ser humano. O período que se inicia na ingestão do 

vírus pelo mosquito até que o mesmo atinja as glândulas salivares e possa ser 

transmitido a outro hospedeiro é chamado de incubação extrínseca e pode durar em 

média de 8 a 12 dias (6). Este período de incubação depende de vários fatores como: 

características virais, hospedeiras, vetoriais e ambientais, sendo que a temperatura é 

um dos fatores ambientais mais importantes já que pode alterar o tempo de incubação 

de 5-33 dias a 25°C para 2-15 dias a 30°C. A transmissão viral pode ocorrer também 

por via vertical, quando o mosquito fêmea infectado transmite o vírus através dos ovos 

para seus descendentes, mas a importância epidemiológica deste modo de 

transmissão é incerta (7, 8). 

 Ao ser transmitido para o ser humano pela picada do mosquito infectado 

durante o repasto sanguíneo, onde são inoculadas cerca de 100 ou menos partículas 

virais, o DENV passa por um período de replicação chamado de incubação intrínseca 

e que dura geralmente de 3 a 10 dias, podendo chegar até 14 dias (6-10). Após o 
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período de incubação, a viremia pode durar em média 4-5 dias (podendo chegar até 

7 dias) durante a doença aguda ou assintomática. Todo este ciclo de transmissão 

urbana está representado na Figura 3 (11, 12). 

 

 
Figura 3 - Ciclo urbano do DENV 

Fonte: Adaptado de Guzman et al., 2016 

1.1.3 Manifestações clínicas 

 A maioria das infecções por qualquer sorotipo do DENV são 

assintomáticas. Sabe-se pouco sobre os determinantes (seja do hospedeiro, virais, 

dentre outros) para que uma infecção por DENV seja assintomática ao invés de 

sintomática. Por definição, as infecções assintomáticas não são 

detectadas/diagnosticadas na vigilância de rotina e só podem ser analisadas no 

contexto de inquéritos soroepidemiológicos e estudos prospectivos/retrospectivos de 

coortes. Estudos com diferentes coortes indicam uma porcentagem de assintomáticos 

que varia de 42% até 94% dos casos (8, 13, 14). Essa variação se dá pelas diferenças 
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de cada população analisada, principalmente se residem em locais endêmicos e 

também de seu histórico de infecções por outros flavivírus. A estimativa divulgada pela 

OMS (Organização Mundial de Saúde) em 2013 indicou que em média 390 milhões 

de infecções por DENV ocorrem todos os anos, das quais somente 96 milhões se 

manifestam clinicamente, levando a uma proporção de 1 caso de doença sintomática 

para cada 3 assintomáticos, indicando uma média de 75% de casos assintomáticos 

anualmente (14).  

 Em casos sintomáticos, o DENV pode causar doença cujo espectro inclui 

desde formas oligossintomáticas, com febre indeterminada e autolimitada, até 

quadros graves com choque com ou sem hemorragia, podendo evoluir para o óbito 

(15). Em 2009 a OMS propôs a classificação para casos de dengue utilizada 

atualmente, a qual é dividida em: dengue com ou sem sinais de alerta e dengue grave.

 A doença pode apresentar três fases: febril, de recuperação e crítica. Após 

o período de incubação intrínseca, ocorre a fase febril, na qual os pacientes 

desenvolvem febre alta repentina (39 a 40°C) que pode durar de 2 a 7 dias, geralmente 

acompanhada por um ou mais sintomas como: dor de cabeça, mialgia, artralgia, 

prostração, fraqueza, dor retro orbital, perda de peso, náuseas e vômitos, erupção e 

prurido cutâneo. Nessa fase febril inicial da doença pode ser difícil diferenciá-la de 

outras doenças febris (16, 17). 

 No período de diminuição ou desaparecimento da febre, geralmente entre 

o 3º e 7º dia da doença, alguns casos irão evoluir para a recuperação e cura 

(considerados dengue sem sinais de alerta) e outros podem apresentar sinais de 

alerta e evoluir para a fase crítica com formas graves da doença. Os sinais de alerta 

incluem: dor abdominal intensa e contínua, ou dor a palpação do abdômen, vômitos 

persistentes, acúmulo de líquidos (ascites, derrame pleural, pericárdico), sangramento 

de mucosas, letargia ou irritabilidade, hipotensão postural (lipotímia), hepatomegalia 

e aumento progressivo do hematócrito. A dengue grave é definida por um ou mais dos 

seguintes quadros: choque de extravasamento de plasma, acúmulo de líquido com 

desconforto respiratório, ou ambos; hemorragia grave avaliada pelo médico ou 

comprometimento severo (insuficiência) de órgãos como fígado, coração, dentre 

outros.  

Estudos indicam que infecções secundárias apresentam maior número de 

casos com maior severidade quando comparadas à infecções primárias, terciárias e 



20 
 

quaternárias, que geralmente são infecções com sintomas leves ou assintomáticas 

(18, 19).  

Não se sabe muito sobre a razão dessa diferença entre a severidade das 

infecções, já que a resposta a infecção pelo DENV depende de diversos fatores como: 

estado imunológico do hospedeiro, idade, tempo entre infecções, sorotipos e 

genótipos infectantes, dentre outros (12). 

Há diversas hipóteses sobre este tema na literatura, mas uma das mais 

discutidas é a de que infecções secundárias seriam mais graves em comparação a 

infecções primárias devido a um fenômeno chamado ADE (Antibody-Dependent 

Enhancement). Esse fenômeno ocorreria porque em uma infecção primária o 

indivíduo produz anticorpos neutralizantes contra o sorotipo homólogo responsável 

pela infecção e também anticorpos não-neutralizantes que conferem imunidade 

temporária contra sorotipos heterólogos de DENV. Então, em uma infecção 

secundária, esses anticorpos não-neutralizantes permitiriam e aumentariam a entrada 

do DENV em células hospedeiras e, potencialmente, exacerbariam a doença devido 

à maior produção viral (18-20).  

Estudos sugerem também que o intervalo entre a primeira e segunda 

infecção por DENV e o sorotipo e genótipo causador de cada uma podem ser 

importantes determinantes da gravidade da doença. Foi observado que quanto maior 

o tempo entre as exposições maior a chance de desenvolver dengue grave e também 

que a ordem dos sorotipos pelo qual um indivíduo foi infectado pode influenciar no 

desfecho da doença (21-23).  

A idade do indivíduo também parece estar associada à gravidade da 

doença, já que indivíduos mais jovens geralmente apresentam taxas mais altas de 

infecções não-primárias graves (23). 

 Não existe tratamento antiviral contra o DENV, apenas tratamentos para os 

sintomas da doença. Atualmente há somente uma vacina tetravalente disponível e 

liberada pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para comercialização 

no país, a Dengvaxia®, desenvolvida pela Sanofi Pasteur. A mesma é indicada a 

indivíduos de 9 a 45 anos que já tenham tido a doença comprovada por meio de 

exames sorológicos (24-26). Portanto, o único meio comprovadamente eficaz e 

permanente para prevenção da doença na população geral é o controle do vetor (15, 

17). 
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1.1.4 Diagnóstico 

 O diagnóstico da dengue é importante tanto para o manejo clínico quanto 

para a vigilância e pesquisa. Um fator importante a ser considerado é o atual cenário 

epidemiológico no Brasil que tornou o diagnóstico clínico e laboratorial da dengue um 

desafio ainda maior, isso porque desde os anos de 2014-2015 há cocirculação dos 

arbovírus ZIKV (Zika vírus), CHIK (Chikungunya vírus) e dos DENV 1-4 em diversos 

municípios do país (27). Esses arbovírus têm em comum não só sua forma de 

transmissão pelo vetor Aedes aegypti (28), mas também sintomatologias muito 

semelhantes quando as doenças estão em fase inicial (Tabela 1 e Tabela 2), o que 

dificulta a caracterização, diagnóstico e manejo clínico destes pacientes, além de 

dificultar também a vigilância e inquéritos soroepidemiológicos das doenças (29). 

 

Tabela 1- Diferenças dos sintomas clínicos e laboratoriais da dengue e chikungunya 

 
Fonte:  Brasil. Ministério da Saúde, 2016 
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Tabela 2 – Diferenças dos sintomas clínicos e laboratoriais da dengue e zika. 

 
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde, 2016 

 
 Podemos observar nas tabelas acima (Tabela 1 e Tabela 2) que somente 

a análise da sintomatologia e exames hematológicos do paciente pode levar a um 

diagnóstico errôneo destas arboviroses, portanto, para um diagnóstico diferencial e 

definitivo devem ser utilizados testes laboratoriais que detectem anticorpos 

específicos do hospedeiro, antígenos virais, o próprio vírus ou seu genoma. A 

indicação de cada teste laboratorial depende principalmente da fase e tempo após a 

infecção em que o indivíduo se encontra e o período no qual a amostra foi coletada 

(Tabela 3) (30). 

 
 

Tabela 3 -  Testes para diagnóstico diferencial da dengue 

Objetivo Teste indicado 
Dias de doença 

< 5 dias ≥ 5 dias 

Diagnóstico de 

infecção aguda 

RT-PCR; Real time RT-PCR X  

Detecção de NS1 X  

Isolamento e identificação viral X  

Sorologia: Detecção de IgM anti-DENV em única amostra  X 

Soroconversão de IgG anti-DENV por teste de inibição da 

hemaglutinação (IH) ou ELISA em amostras pareadas 
X X 

Vigilância 

epidemiológica 

Vigilância sorológica (detecção de IgM anti-DENV)  X 

Vigilância molecular e virológica X  

Inquérito 

soroepidemiológico 
ELISA IgG, Ensaios de neutralização  

Amostra 

Pós-convalescência 

Fonte: Adaptado de Guzman e Harris, 2015 
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1.1.4.1 Métodos sorológicos 

 Os métodos sorológicos podem ser utilizados para a realização do 

diagnóstico diferencial da dengue de outras infecções, determinando de acordo com 

a dinâmica dos marcadores sorológicos, se uma infecção aguda sintomática é 

primária ou não-primária e também na realização de inquéritos soroepidemiológicos 

para pacientes assintomáticos. Os testes mais realizados na rotina para diagnóstico 

de uma infecção aguda/recente por dengue são os testes para detecção da proteína 

viral NS1 e/ou detecção de IgM (Imunoglobulina M) anti-DENV e, para determinar se 

houve exposição prévia ao DENV é utilizada a detecção de IgG (Imunoglobulina G) 

anti-DENV (11, 31).  

 A proteína viral não-estrutural NS1 é uma glicoproteína altamente 

conservada, presente em altas concentrações no soro de pacientes infectados pelo 

DENV. Pode ser detectada desde o 1º dia até o 9º dia de doença, com pico entre 3 e 

5 dias (32) nas formas primárias e não-primárias de infecção (33), podendo ser 

encontrada também em amostras teciduais (34). Os métodos mais utilizados para 

detecção desse antígeno são a imunocromatografia (chamado de teste rápido, 

combinado ou não com a detecção de IgM/IgG anti-DENV) ou a captura de antígeno 

por meio de ELISA (do inglês Enzyme-Linked Immunosorbent Assay ou ensaio de 

imunoabsorção enzimática), sendo este mais sensível e específico do que a 

imunocromatografia. O pico dos títulos de NS1 ocorre em média no terceiro dia de 

doença, com declínio progressivo após a produção de anticorpos e eventual 

neutralização do antígeno, portanto, estes testes devem ser realizados em amostras 

de soro coletadas durante a fase febril/aguda (31).  

 Estudos apontam que a especificidade de alguns testes para detecção de 

NS1 pode chegar até 100% (90-100%), já a sensibilidade varia de 34% a 89,6%, de 

acordo com o dia em que amostra foi coletada e a região geográfica onde o paciente 

reside, já que em regiões endêmicas a maioria da população já foi exposta ao DENV 

(35-39). Outros fatores que podem interferir na sensibilidade é o sorotipo viral e o 

estado sorológico do paciente (dengue primária ou não-primária). Em geral, a taxa de 

detecção de NS1 é maior em pacientes com dengue primária do que naqueles com 

dengue não-primária, isso ocorre provavelmente pela neutralização do antígeno 

quando há níveis maiores de IgG presentes (38-42). 
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 De acordo com as diretrizes da Organização Pan-Americana de Saúde 

(PAHO), 80% de todos os casos de dengue têm anticorpos IgM anti-DENV detectáveis 

a partir do 5º dia de doença e 93% a 99% dos casos a partir do 6º até 10º dia em 

infecções primárias e podem permanecer detectáveis durante mais de 90 dias (em 

média 2 a 3 meses, podendo chegar a mais de 6 meses), sendo que sua duração e 

persistência não difere entre indivíduos sintomáticos e assintomáticos (43). Em 

infecções não-primárias essa dinâmica é diferente, os anticorpos IgM podem ser 

produzidos em níveis muito baixos e indetectáveis ou nem serem produzidos (44). A 

detecção de IgM anti-DENV é o teste mais utilizado em vigilância e diagnóstico 

laboratorial e deve ser realizado em amostras convalescentes (colhidas em média 

após o 6° dia de doença) por meio de testes de imunocromatografia ou diferentes 

formatos de ELISA, sendo o mais utilizado o MAC-ELISA, que possuem diferentes 

graus de sensibilidade e especificidade. Um estudo que avaliou a sensibilidade e 

especificidade de diversos testes comerciais por imunocromatografia e por ELISA 

encontrou uma variabilidade de 20,5% a 97,7% de sensibilidade e de 76,6%–90,6% 

na especificidade de testes rápidos e, para os testes de ELISA a sensibilidade variou 

de 61,5% a 99,0% e a especificidade de 79,9% a 97,8% (31, 45). 

 Estes testes são úteis para a vigilância e o diagnóstico de suporte da 

infecção por DENV somente quando analisados em conjunto com sintomas clínicos, 

histórico médico, resultados de outros testes específicos e outras informações 

epidemiológicas. Já que o IgM anti-DENV pode persistir por até mais de 60 dias, a 

presença deste marcador indica somente que uma infecção recente por dengue 

ocorreu nos últimos 2-3 meses, portanto, estes testes não devem ser usados 

isoladamente como testes confirmatórios, principalmente em países endêmicos para 

dengue (11, 43). A principal limitação dos testes de detecção de IgM anti-DENV é sua 

potencial reatividade cruzada com outros agentes infecciosos ou doenças 

autoimunes, como por exemplo: malária, leptospirose, fator reumatóide e outros 

flavivírus (West Nile virus (WNV), St. Louis encephalitis virus (SLE), Japanese 

Encephalitis virus (JEV), Yellow Fever virus (YFV), dentre outros (45, 46). 

 Já a resposta IgG é detectada em baixos títulos de 8 a 10 dias após o início 

dos sintomas na infecção primária e dura o resto da vida do indivíduo. A infecção 

primária por um sorotipo de DENV confere imunidade protetora definitiva em relação 

ao sorotipo homólogo, mas não confere mais que uma proteção parcial e temporária 

contra os outros sorotipos em caso de reinfecção. Nas infecções não-primárias os 
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anticorpos IgG já estão presentes logo após o início dos sintomas e são detectados 

em níveis maiores do que em infecções primárias (11, 30). 

 Os testes de detecção de IgG anti-DENV para diagnóstico de exposição 

prévia ao DENV mais utilizados são imunocromatografia e ELISA. Assim como no 

caso dos testes de ELISA para NS1 e IgM anti-DENV, os testes de ELISA para IgG 

anti-DENV são mais específicos e sensíveis que os de imunocromatografia, com uma 

sensibilidade que pode variar de 23,4% a 99,7% e especificidade de 93% a 100% em 

kits comerciais, de acordo com seus fabricantes (31).  

  O ensaio de neutralização por redução de placa (PRNT, do inglês Plaque 

Reduction Neutralization Test) também é uma opção para o diagnóstico de exposição 

ao DENV. Este teste possibilita a detecção e quantificação de anticorpos 

neutralizantes e a identificação do sorotipo infectante, sendo mais especifico e 

sensível que outros métodos sorológicos e tido como Gold Standard (padrão ouro). 

Atualmente, o PRNT é utilizado principalmente para definir a imunogenicidade de 

candidatos a vacina contra dengue, estudos soroepidemiológicos e estudos de 

patogênese da doença (infecção primária x não-primária). As desvantagens para 

utilização deste método é que ele é trabalhoso e demorado, requer pessoal treinado 

e há grandes chances de contaminação com reação cruzada e resultados falso-

positivos (11, 47). 

 Em geral os métodos sorológicos são mais baratos, rápidos, de fácil 

realização e fácil acesso (existem diversos testes comerciais disponíveis), quando 

comparados com técnicas como o isolamento viral ou detecção de ácidos nucleicos. 

Porém, possuem limitações como sua sensibilidade e especificidade. Há relatos de 

baixa sensibilidade de NS1 em epidemias e, quanto a detecção de IgM e IgG anti-

DENV, já foram descritas reações cruzadas com outros agentes infecciosos, 

principalmente com outros flavivírus. Um dos flavivírus de maior importância clinica 

que circulam no país é o ZKV, relacionado a casos graves de malformações 

congênitas e da síndrome de Guillain-Barré (SGB). Em 2015, esse vírus foi introduzido 

na região nordeste e se espalhou para diversas regiões do país causando grandes 

epidemias. Vários trabalhos descrevem a reação-cruzada de marcadores sorológicos 

para DENV e ZKV, com relatos de cruzamento de 100% em kits de IgG anti-DENV 

quando testados em amostras ZKV IgG positivas. Esse dado mostra a grande 

dificuldade de um diagnóstico diferencial correto em casos de infecções por estes 
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flavivírus no país, o que torna um desafio a obtenção de dados epidemiológicos para 

vigilância destas doenças (45, 46, 48, 49).  

 Portanto, não é recomendado o diagnóstico de uma infecção por DENV, 

seja aguda/recente ou prévia, baseado somente em testes sorológicos, especialmente 

em locais endêmicos para dengue e que possuam circulação simultânea de outros 

flavivírus, como é o caso do Brasil (12). Além disso, os métodos sorológicos são 

incapazes de detectar a infecção durante o período de janela imunológica (tempo 

entre a infecção e o aparecimento dos marcadores sorológicos) (11, 31).  

1.1.4.2 Métodos moleculares 

 Os métodos moleculares têm por objetivo a detecção do genoma viral em 

diversos tipos de amostras clínicas de humanos (soro, plasma, tecido, dentre outras) 

e também de mosquitos. São mais específicos, sensíveis e confiáveis para o 

diagnóstico da infecção por DENV e sua diferenciação de infecção por outros agentes, 

podendo também ser utilizados para determinação do sorotipo, genótipo e carga viral. 

Porém, estes métodos devem ser utilizados durante o período de viremia, sendo 

inúteis após a fase aguda da doença (11, 31).  

 As principais técnicas utilizadas são baseadas no método de PCR 

(Polymerase Chain Reaction – Reação em Cadeia da Polimerase), e consistem na 

amplificação do material genético viral in-vitro. Os exemplos das técnicas mais 

utilizadas para detecção do DENV são:  

 

 Reverse-transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR): a reação de 

PCR por transcrição reversa consiste na detecção qualitativa ou quantitativa 

(dependendo da técnica utilizada para detecção) de RNA viral presente na 

amostra através da síntese de um DNA complementar (cDNA) a partir do RNA 

alvo pela enzima RT (Reverse Transcriptase). Após esta etapa, o cDNA é 

amplificado como em uma PCR  convencional e sua detecção pode ser feita 

através de eletroforese em gel de agarose ou por qPCR (50). 

 

 Real-time polymerase chain reaction (qPCR): O PCR em tempo real pode 

ser utilizado para finalidades qualitativas (ex.: detecção viral e sorotipagem) ou 
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quantitativas (ex.: carga viral) e por diversos protocolos. Para realização da 

detecção do RNA de DENV, o método mais utilizado é a combinação do RT-

PCR com o qPCR (RT-qPCR), no qual o RNA presente na amostra é 

transformado em cDNA pela enzima RT e amplificado. Podem ser utilizados 

dois protocolos: One-Step, onde toda a reação de síntese de cDNA e 

amplificação por PCR ocorre num único tubo ou Two-Steps, que requer que a 

reação de transcriptase reversa e amplificação por PCR sejam realizadas 

separadamente. Para detecção destes produtos de PCR os sistemas 

fluorescentes mais utilizados são o SYBR Green e o TaqMan. O SYBR Green 

não é específico, pois liga- se ao DNA de cadeia dupla dos produtos de PCR e 

emite luz após excitação, que aumenta de acordo com a quantidade de 

produtos gerados. Já as sondas do sistema TaqMan são desenhadas de 

acordo com a sequência específica a qual deseja-se detectar, sendo assim, 

também permitem a detecção simultânea de diversos produtos de PCR em um 

único tubo. Isto é possível porque cada um dos diferentes corantes 

fluorescentes pode ser associado a uma sonda diferente com um espectro de 

emissão específico (51).  

 

 Transcription-Mediated Amplification (TMA): consiste em um sistema que 

usa duas enzimas para conduzir a reação: RNA polimerase e transcriptase 

reversa (RT). É uma reação isotérmica, a qual é realizada em um único tubo e 

a uma temperatura constante (banho-maria ou termobloco) e que pode 

amplificar DNA ou RNA, e produzir amplicon de RNA, em contraste com a 

maioria dos outros métodos de amplificação de ácido nucleico, que produzem 

apenas DNA (50).  

 

 Há diversos protocolos disponíveis na literatura para detecção genérica ou 

específica do DENV e seus sorotipos (52, 53) e também protocolos para detecção do 

DENV em conjunto com outros arbovírus (54). Além disso, técnicas de 

sequenciamento por métodos de Sanger ou de nova geração (NGS) podem ser 

utilizadas para análise de genótipos e mutações virais, importantes para diversos 

estudos de caracterização viral. 

 A principal vantagem da utilização dos métodos moleculares é a 

capacidade de detectar o RNA viral durante todo o período de viremia do paciente, 
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até mesmo quando o mesmo encontra-se assintomático, seja por estar no período de 

incubação intrínseca ou por ser naquele indivíduo uma infecção absolutamente 

assintomática, tornando o diagnóstico mais preciso e eliminando o problema da janela 

imunológica, quando os métodos sorológicos são incapazes de detectar a infecção 

(55). Estes métodos são também rápidos, sensíveis, simples e reprodutíveis, e podem 

ser realizados em diversos tipos de amostras, porém, para sua realização é 

necessária uma infraestrutura e equipamentos especiais, assim como pessoal 

capacitado para interpretação dos resultados, portanto podem custar mais quando 

comparados aos métodos sorológicos (11, 31).  

1.1.4.3 Isolamento e identificação viral 

 O isolamento viral ainda é uma técnica utilizada para detecção e 

identificação do sorotipo viral e deve ser realizada em amostras colhidas durante o 

período de viremia. Pode ser feita por inoculação intracerebral em camundongos, 

culturas de células de mamíferos (LLC-MK2), inoculação intratorácica de mosquitos 

adultos e uso de culturas de mosquitos (Ex.: C6/36), sendo a linhagem celular de 

mosquito Aedes albopictus C6 / 36 o sistema mais utilizado para diagnóstico de rotina.  

O isolamento viral pode ser tão sensível quanto as técnicas moleculares, mas há 

diversas dificuldades em sua realização: necessidade de pessoal especializado, 

técnica demorada e trabalhosa, problemas no manuseio, armazenamento e a 

presença de anticorpos e contaminações que podem influenciar o resultado (11, 31).  

1.1.5 Epidemiologia 

 A dengue é a arbovirose que se espalha mais rapidamente no mundo e 

representa um importante problema de saúde pública internacional. É endêmica em 

mais de 100 países na Ásia, Pacífico, Américas, África e no Caribe. Cerca de 2,5 

bilhões de pessoas, ou 40% da população mundial, vivem em áreas onde há um risco 

de transmissão da doença. A OMS estima que 50 a 100 milhões de infecções ocorram 

anualmente, incluindo 500.000 casos de dengue grave e 22.000 mortes, 

principalmente entre as crianças (14, 56). 



29 
 

 A incidência da doença cresceu drasticamente em todo o mundo nas 

últimas décadas e um estudo recente sugere que infecções por dengue são em sua 

maioria subnotificadas ou erroneamente classificadas, e as taxas de infecção anual 

podem ser até três a quatro vezes maior do que o estimado pela OMS (14). Um estudo 

realizado no Brasil observou que durante a epidemia a cada 20 casos sintomáticos 

somente 1 é notificado e que em períodos de baixa transmissão essa razão sobe para 

40 casos para 1 notificação (57). 

1.1.5.1 Histórico da dengue no Brasil 

 No Brasil, na década de 50, após 50 anos de intensos esforços, o Brasil foi 

certificado como tendo erradicado o Aedes aegypti de seu território. No entanto, 10 

anos depois o mosquito voltou a ser encontrado nas cidades de Belém e Salvador e, 

na década de 80, disseminou-se pelo estado do Rio de Janeiro (58, 59). A existência 

do vetor, o clima tropical e a abundância de chuvas, somado ao ambiente urbano 

deteriorado com acúmulo de lixo e água parada propiciam o ambiente ideal para a 

propagação do mosquito, desencadeando diversas epidemias da doença. A 

ocorrência de epidemia de dengue nas diferentes regiões do país é de certa forma 

imprevisível e, essa imprevisibilidade decorre do conhecimento ainda incompleto da 

doença e também da efetividade do controle do vetor em cada local. Após a 

reintrodução do vetor, o número de casos da doença foi aumentando ano a ano, assim 

como a área de ocorrência dos mesmos (60, 61).  

 A primeira epidemia documentada clínica e laboratorialmente ocorreu em 

1981-1982, em Boa Vista (RR), causada pelos sorotipos DENV-1 e DENV-4 (62). No 

ano de 1986, com a introdução do DENV-1 no Rio de Janeiro, foram registradas 

epidemias em diversos estados (63). A introdução dos sorotipos DENV-2 e DENV-3 

ocorreu também pelo Rio de Janeiro, em 1990 (64) e 2000 (65), respectivamente. O 

DENV-3 apresentou rápida dispersão para 24 estados do país no período de 2001-

2003. O DENV-4 foi reintroduzido no país em 2010 no estado de Roraima (66), dali se 

espalhou para o resto do país, sendo o grande responsável pela epidemia da doença 

no ano de 2013 (67-69).  

 Após um ano com diminuição de casos em 2012, com 589.591 casos de 

dengue em todo o Brasil, o Ministério da Saúde apontou um aumento expressivo no 
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ano de 2013, com 1.452.489 casos da doença, causados em sua grande maioria pelo 

sorotipo DENV-4 onde, somente na região Sudeste, foram registrados 918.226 casos 

(70, 71).  

 Em 2014, o Brasil começou a adotar a nova classificação de casos de 

dengue da OMS e, por essa razão não é possível à comparação direta dos casos 

graves com o ano de 2013, tendo em vista que anteriormente adotavam-se as 

seguintes classificações: febre hemorrágica da dengue (FHD), síndrome do choque 

da dengue (SCD) e dengue com complicações (DCC) (70). 

 De acordo com as novas regras, o Ministério da Saúde registrou 591.080 

casos prováveis (casos notificados, incluindo todas as classificações, exceto 

descartados) de dengue no país até a semana epidemiológica (SE) 53 (28/01/14 a 

03/01/15) em 2014. A Região Sudeste teve o maior número de casos prováveis 

(312.318 casos; 52,8%) em relação ao total do país, seguida das regiões Centro-

Oeste (114.814 casos; 19,4%), Nordeste (90.192 casos; 15,3%), Norte (49.534 casos; 

8,4%) e Sul (24.222 casos; 4,1%), dados que representam uma redução de 59,3% 

dos casos no país em relação à epidemia de 2013 (70). 

Destes casos prováveis, 689 casos de dengue grave e 8.150 casos com 

sinais de alarme foram confirmados, sendo que a maioria destes foram registrados na 

região Sudeste (285 graves; 6.042 com sinais de alarme). Houveram 410 óbitos 

confirmados neste ano, o que representa uma redução no país de 39,0% em 

comparação com o mesmo período de 2013, quando foram confirmados 674 óbitos. 

As proporções dos sorotipos virais identificados foram: DENV-1 (82%),DENV-4 

(16,1%), DENV-2 (1,5%) e DENV-3 (0,5%) (70). 

 Em 2015 os números voltaram a disparar. Até a SE 52 (04/01/15 a 

02/01/16) foram registrados 1.688.688 casos prováveis de dengue no país, com 1.714 

casos de dengue grave e 21.693 casos de dengue com sinais de alarme confirmados. 

A região que registrou o maior número de casos prováveis em relação ao total do país 

foi novamente a Sudeste (1.026.226 casos; 62,2%), seguida das regiões Nordeste 

(311.519 casos; 18,9%), Centro-Oeste (220.966 casos; 13,4%), Sul (56.187 casos; 

3,4%) e Norte (34.110 casos; 2,1%) (72) 

 A região Sudeste também concentrou o maior número de registros de 

casos de dengue grave e dengue com sinais de alarme, com 65,2% dos óbitos do 

país, onde o maior número de óbitos registrados foi no estado de São Paulo. Também 

foram confirmados 863 óbitos por dengue, o que representa um aumento no país de 
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82,5% em comparação com o mesmo período de 2014. As proporções dos sorotipos 

virais identificados foram: DENV-1 (93,8%), DENV-4 (5,1%), DENV-2 (0,7%) e DENV-

3 (0,4%) (72). 

No ano de 2016, até a SE 52 (3/1/2016 a 31/12/2016), foram registrados 

1.500.535 casos prováveis de dengue no país, com uma incidência de 733,4 

casos/100 mil hab. Novamente a região Sudeste foi a que registrou o maior número 

de casos prováveis (858.273 casos; 57,2%), seguida das regiões Nordeste (324.815 

casos; 21,6%), Centro-Oeste (205.786 casos; 13,7%), Sul (72.650 casos; 4,8%) e 

Norte (39.011 casos; 2,6%). As regiões Centro-Oeste e Sudeste também 

apresentaram as maiores taxas de incidência: 1.322,0 casos/100 mil hab. e 1.001,2 

casos/100 mil hab., respectivamente. Foram confirmados 885 casos de dengue grave 

e 8.603 casos de dengue com sinais de alarme e 642 óbitos por dengue. Ainda há 401 

casos de dengue grave ou dengue com sinais de alarme e 567 óbitos em investigação. 

Neste ano o sorotipo predominante continuou sendo o DENV-1 como nos anos 

anteriores (73).  

Em 2017, foram registrados 239.389 casos prováveis de dengue no país, 

com uma incidência de 114,8 casos/100 mil hab. Neste ano, diferentemente dos anos 

anteriores, a região Nordeste apresentou o maior número de casos prováveis (83.602 

casos) seguida pelas regiões Centro-Oeste (78.963 casos), Sudeste (52.667 casos), 

Norte (21.638 casos) e Sul (2.519 casos). A região Sudeste também deixou de ter 

uma das maiores incidências já que as regiões com as maiores taxas foram a Centro-

Oeste (490,9 casos/100 mil hab.) e Nordeste (147,3 casos/100 mil hab.). Até o 

momento foram confirmados 293 casos de dengue grave e 2.709 casos de dengue 

com sinais de alarme e 185 óbitos, onde a região Centro-Oeste apresentou o maior 

número de casos confirmados de dengue grave (128 casos) e de dengue com sinais 

de alarme (1.939 casos). Neste ano o sorotipo predominante foi o DENV-2 seguido do 

DENV-1, DENV-4 e DENV-3, diferentemente dos anos anteriores nos quais o sorotipo 

DENV-1 foi o predominante (74). 

No ano de 2018, foram registrados 265.934 casos prováveis de dengue no 

pais, com uma incidência de 127,5 casos/100 mil hab. Neste ano a região Centro-

oeste registrou o maior número de casos 102.284 casos com uma alta incidência de 

635,9 casos/100 mil hab., seguida pela região Sudeste que apresentou um aumento 

no número de casos, registrando 75.421 casos com incidência de 86,0/100 mil hab. 

Houve um aumento casos de dengue com sinais de alerta 3.616 e 321 casos graves 
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e 155 óbito. O sorotipo predominante foi o DENV-2 (52,4%), seguido do DENV-1 

(23,9%), DENV-4 (0,4%) e DENV-3 (0,1%) (75). 

1.2 BANCO DE SANGUE 

 No Brasil toda atividade e serviço de hemoterapia, seja público ou privado, 

é regulamentada pelo Ministério da Saúde de acordo com os princípios e diretrizes da 

Política Nacional de Sangue, Componentes e Derivados e visa principalmente garantir 

a segurança relativa à coleta, processamento, estocagem, distribuição e aplicação do 

sangue, seus componentes e derivados. Além de respeitar todas as normas técnicas 

e portarias, os serviços de hemoterapia devem respeitar também os requisitos 

sanitários para funcionamento definidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA). Diversos fatores influenciam na segurança de uma transfusão de 

hemocomponentes, como: o perfil epidemiológico da população, a seleção dos 

candidatos pelas triagens hematológica e clínica, a eficácia dos testes moleculares e 

sorológicos em detectar agentes transmissíveis pelo sangue, dentre outros. Devido as 

regulamentações existentes, a doação de sangue no país é estritamente anônima, 

voluntária, altruísta e não pode ser remunerada direta ou indiretamente  (76). 

 As doações de sangue são classificadas em autóloga (quando destinada 

ao próprio doador) ou alogênica (quando destinada à pessoa que não o próprio 

doador). Em relação às doações alogênicas, as mesmas podem ser classificadas 

como: espontâneas: realizada sem vínculo a um receptor/paciente, somente para 

manutenção dos estoques de hemocomponentes ou de reposição: realizada para 

repor ou atender a necessidade de um receptor/paciente específico, repondo os 

estoques dos serviços sendo motivados pelo próprio serviço ou por pessoas ligadas aos 

receptores. Quanto ao doador, ele pode ser classificado em: doador de 1ª vez: doa 

pela primeira vez no serviço; doador de repetição: doa duas ou mais vezes em 12 

meses; doador esporádico: doa novamente após intervalo superior a 12 meses (76).  

 O processo sistemático que compreende os acontecimentos entre a 

captação dos doadores e a transfusão adequada de hemocomponentes nos 

receptores e hemovigilância é chamado de ciclo do sangue, exemplificado na Figura 

4. 
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Figura 4 – Ciclo do sangue 
Fonte: autoria própria, 2019 
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 O candidato à doação ao se apresentar ao serviço de hemoterapia deve 

preencher os requisitos estabelecidos pelo Ministério da Saúde (Portaria nº 158 de 04 

de fevereiro de 2016), sempre visando a proteção do doador e receptor e a qualidade 

dos produtos. O candidato deve ter idade entre 16 anos completos (necessário 

consentimento formal, por escrito, do responsável legal) e 69 anos, 11 meses e 29 

dias, sendo que o limite de idade para a primeira doação é de 60 anos. Para indivíduos 

acima de 70 anos e abaixo de 16 anos de idade completos, é necessária a avaliação 

dos riscos e benefícios e justificativa médica da necessidade da doação (76).  

 O intervalo mínimo entre doações de sangue total é de 2 meses para 

homens e de 3 meses para mulheres, e a frequência máxima admitida entre as 

doações é de 4 doações anuais para o homem e de 3 doações anuais para a mulher, 

exceto em circunstâncias especiais que devem ser avaliadas e aprovadas pelo médico 

responsável (76). 

 Após um cadastro o candidato é encaminhado à pré-triagem (ou triagem 

hematológica) etapa na qual são aferidos seus sinais vitais (pressão arterial, pulso e 

temperatura), o peso e a altura e dosados sua hemoglobina e/ou hematócrito, após 

essa etapa o doador é encaminhado para a triagem clínica onde passará por uma 

avaliação clínica e epidemiológica respondendo a um questionário confidencial e 

sendo entrevistado em um ambiente privativo por um profissional de saúde sobre sua 

história médica atual e prévia, seus hábitos e fatores de risco para doenças 

transmissíveis pelo sangue, sempre enfatizando que o candidato responda com 

honestidade para garantir a segurança dos receptores e, ao final é solicitado que o 

candidato assine um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no qual o 

mesmo declara ter recebido todas as informações necessárias, ter tido todas suas 

dúvidas esclarecidas e que concorda em doar seu sangue para uso pelo serviço após 

os testes preconizados pelas normas (76). 

 Essas etapas de triagens são muito importantes, pois são elas que 

determinam se um candidato está apto à doação ou não, determinando se o mesmo 

está em boas condições de saúde para doar seu sangue sem que haja complicações 

para si próprio garantindo assim sua segurança e, visam também proteger os 

receptores, garantindo que o candidato não é portador de doenças que poderiam ser 

transmitidas via transfusão. Em caso de inaptidão temporária, definitiva ou por tempo 

indeterminado, o candidato deve ser comunicado e ter a razão do indeferimento 
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explicada. O candidato considerado apto após esse processo é encaminhado à coleta 

(76). 

1.2.1 Coleta, processamento e armazenamento 

 Todo material utilizado para coleta é descartável, estéril, apirogênico e de 

uso único. As bolsas utilizadas são sistemas fechados e podem ser simples, duplas, 

triplas ou quádruplas, sendo que a escolha depende dos hemocomponentes que se 

deseja obter a partir da bolsa coletada (Figura 5). A maioria das bolsas contêm um 

dispositivo (bolsa acessória) que permite o desvio e reserva dos primeiros 30‑45 mL 

de sangue para preenchimento dos tubos de amostras que serão encaminhados para 

análise. Esse dispositivo também reduz a chance de bactérias da pele adentrarem a 

bolsa de sangue e evita que a rolha de pele desprendida na punção se desloque para 

o interior da bolsa de sangue (76). 

 

 

Figura 5 - Esquemas dos sistemas de bolsas duplo, triplo e quádruplo. 
Fonte: JPFARMA website (disponível em: http://www.jpfarma.com.br/produtos/tecnologia-em-

transfusao-e-biotecnologia/bolsas-standard/) 
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 O procedimento de coleta deve sempre ser realizado por profissionais 

treinados e sob rigorosas condições de antissepsia para minimizar o risco de 

contaminação do material coletado e evitar complicações ao receptor (hematomas, 

injúria nervosa, dentre outros). Todas as bolsas e tubos devem ser identificadas com 

o número de identificação do doador e o tempo médio de coleta é de 12 minutos e o 

máximo 15 minutos, onde geralmente são coletados 450 ± 45 mL de sangue total, 

esta quantidade depende do volume de solução anticoagulante/preservante presente 

na bolsa. Bolsas com 300‑405 mL de sangue total são classificadas como unidades 

de baixo volume e só o concentrado de hemácias pode ser utilizado (76). 

 Ao final da doação as amostras são enviadas ao laboratório e as bolsas 

são transportadas, em condições adequadas, para o setor de processamento. O 

doador deve ser mantido em observação por alguns minutos e ser liberado se estiver 

sem quaisquer sintomas. Deve também ser orientado para que faça um lanche no 

serviço, aumente sua ingestão líquida e se preserve naquele dia, evitando atividades 

físicas intensas ou que possam colocar em risco sua vida e a de outras pessoas. Após 

a doação o doador preenche de maneira confidencial um termo de auto exclusão no 

qual o mesmo pode pedir o descarte de sua bolsa caso perceba que tenha omitido 

algum fator de risco importante durante a triagem clínica, visando mais uma vez a 

segurança transfusional (76). 

 A coleta também pode ser feita por meio de aférese, que consiste em uma 

separação e coleta seletiva de hemocomponentes, podendo ser realizada para 

obtenção de hemácias, plaquetas, plasma e concentrados de granulócitos (CG - 

suspensões de granulócitos em plasma) (76).  

 A bolsa de sangue total é processada em sistema fechado, estéril e 

apirogênico dando origem aos hemocomponentes eritrocitários, plasmáticos e 

plaquetários. Os componentes eritrocitários são os concentrados de hemácias (CH). 

Entre os componentes plasmáticos estão o plasma fresco congelado (PFC), o plasma 

fresco congelado em 24 horas (PFC24) e o plasma comum (PC), a diferença entre 

sua obtenção é o tempo entre a coleta e o congelamento e propriedades diferentes 

quanto aos fatores de coagulação presentes. Também podem ser obtidos a partir 

destes hemocomponentes o crioprecipitado (obtido do PFC) e o plasma isento de 

crioprecipitado (PIC). Já o concentrado de plaquetas (CP) é geralmente obtido a partir 

do plasma rico em plaquetas. Esses hemocomponentes podem ser modificados para 
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atender necessidades especiais de alguns receptores, por processos de 

leucorredução/filtração, lavagem ou irradiação (76).  

 Todos os hemocomponentes obtidos por aférese ou após o processamento 

das bolsas de sangue total são colocados em quarentena, o que significa que são 

armazenados temporariamente até que os resultados dos testes imuno-

hematológicos, sorológicos e de biologia molecular sejam liberados (76)  

Cada hemocomponente tem sua temperatura ótima de conservação para 

manutenção de sua qualidade e função. Os CH são armazenados a uma temperatura 

de 4 ± 2°C, com validade variando do conservante utilizado na coleta, sendo de 21 

dias (coletado em ACD ou CPD), 35 dias (coletado em CPDA-1) e 42 dias (com 

solução aditiva SAG‑manitol) e podem ter validade de até 10 anos se forem 

congelados. Os CP devem ser armazenados em temperatura ambiente de 22 ± 4°C e 

sob agitação contínua leve e têm validade de 3 ou 5 dias dependendo do plastificante 

da bolsa. Os produtos plasmáticos devem ser mantidos congelados a temperaturas 

inferiores a -20°C tendo validade de 12 meses a partir da data da coleta. Se mantidos 

a temperaturas inferiores a -30ºC o PFC e o PFC24 têm validade de 24 meses. O CG 

são armazenados entre 20ºC e 24ºC e têm validade de 24 horas a partir da coleta. A 

leucorredução não altera a validade do CP e do CH, já a irradiação não altera a 

validade original do CP, mas após irradiação do CH a validade do mesmo passa para 

28 dias a partir da irradiação, respeitando a validade original do CH (76). 

1.2.2 Exames laboratoriais do doador 

 Segundo a portaria nº 158 de 04 de fevereiro de 2016 é obrigatória a cada 

doação a realização de exames imuno‑hematológicos do doador: tipagem ABO e RhD 

e pesquisa de anticorpos antieritrocitários irregulares (PAI). A pesquisa de 

hemoglobina S (relacionada a doença falciforme) também é obrigatória e, se obtido 

um resultado positivo, o uso do CH é restringido somente a alguns receptores. É 

recomendada também a realização de fenotipagem dos antígenos eritrocitários dos 

sistemas Rh (antígenos D, C, c, E, e) e Kell (K1), dentre outros, para atender a 

demanda de pacientes politransfundidos. Todos os resultados destes exames são 

confrontados com resultados prévios (doações anteriores) registrados no sistema do 
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serviço e, se houverem discrepâncias, as mesmas devem ser solucionadas antes da 

liberação dos hemocomponentes (76). 

1.2.2.1 Exames para triagem de agentes transmissíveis pelo sangue 

 Atualmente é obrigatória a realização de testes laboratoriais de alta 

sensibilidade a cada doação por métodos sorológicos e/ou moleculares, com a 

finalidade de detectar agentes infecciosos que possam ser transmitidos via transfusão 

visando à redução do risco de transmissão de doenças e, consequentemente, a 

proteção do receptor (76, 77).  

 Os testes sorológicos devem ser realizados individualmente para cada 

amostra, podem ser usados métodos diretos ou indiretos para detecção de antígenos 

do agente infeccioso ou anticorpos do indivíduo e, obrigatoriamente, devem 

apresentar uma alta sensibilidade (mínimo 99,8%) para reduzir o número de casos 

falso-negativos. Entretanto, estes métodos são incapazes de detectar a infecção em 

doadores em período de janela imunológica (76). 

 Os testes NAT (Nucleic Acid Tests - Testes de detecção de ácido nucleico) 

são testes moleculares altamente sensíveis e são utilizados para prevenção de casos 

de potencial transmissão transfusional provinda de doadores em fase de janela 

imunológica (55). No Brasil são realizados nos bancos de sangue brasileiros na rotina 

da triagem para os vírus da Hepatite B e C (HBV e HCV) e HIV (78). Os testes NAT 

podem ser realizados individualmente para cada amostra ou em pool (6 amostras) 

(76). 

 
Tabela 4 - Teste para agentes infecciosos obrigatórios em todo território nacional 

Agente infeccioso 
Testes realizados 

Sorológicos Moleculares 

Vírus da Hepatite B (HBV) 
 

Detecção do antígeno de superfície do vírus HBV (HBsAg) 

Detecção de anticorpo contra o capsídeo do HBV (anti‑HBc) 
NAT para HBV 

Vírus da Hepatite C (HCV) 
Detecção de anticorpo anti-HCV ou detecção combinada de 

anti-HCV e antígeno HCV 
NAT para HCV 

Virus da Imunodeficiência 
Humana (HIV) 

Detecção de anticorpo contra o HIV (incluindo subtipos 1, 2 
e O) ou detecção combinada de anticorpo contra o HIV e 

detecção do antígeno p24 do HIV 
NAT para  HIV 

Tripanosoma cruzi Detecção de anticorpo anti‑Tripanosoma cruzi  

Treponema pallidum Detecção de anticorpo anti-treponêmico ou nao‑treponêmico  

Vírus T-Linfotrópico Humano 
(HTLV 1/2) 

Detecção de anticorpo contra o HTLV1/2  

Fonte: adaptado de Brasil. Ministério Da Saúde, 2013 
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 Além dos testes citados no quadro acima, devem ser realizados testes para 

detecção do citomegalovírus (CMV) e malária (Plasmodium sp.) em casos ou locais 

específicos. O teste para CMV em hemocomponentes é recomendado em casos de 

receptores transplantados CMV negativos, recém-nascidos de mães CMV negativas 

ou com resultados sorológicos desconhecidos e transfusões intrauterinas. Porém, se 

forem utilizados hemocomponentes desleucocitados o teste não é necessário. Os 

testes para pesquisa do Plasmodium sp. e seus antígenos são realizados em áreas 

endêmicas para malária onde há transmissão ativa, independente da incidência 

parasitária da doença avaliado pelo IPA (Índice Parasitário Anual). O candidato que 

reside em área de alto risco (IPA alto) e que tenha tido febre ou suspeita de malária 

nos últimos 30 dias é considerado inapto para doação. Já candidatos que residem em 

áreas não endêmicas são considerados inaptos se tiverem viajado para áreas 

endêmicas há menos de 30 dias. E, em áreas endêmicas ou não, é considerado inapto 

definitivo o candidato que teve infeção por Plasmodium malariae (76). 

 Os hemocomponentes somente são liberados se todos esses testes 

descritos resultarem em negativos/não reagentes. As bolsas que apresentam 

resultados positivos/reagentes são descartadas e os doadores correspondentes 

convocados para comparecerem ao serviço a fim de receberem orientações, 

realizarem coleta de nova amostra para repetição do exame alterado e de outros 

exames e, se necessário, serem encaminhados para atendimento especializado. 

Esses doadores são excluídos do banco de doadores aptos, tornando‑se bloqueados 

para doação no sistema do serviço (76). 

1.2.3 Transfusão de hemocomponentes e hemovigilância 

 Apesar de serem consideradas muito seguras atualmente, as transfusões 

de hemocomponentes ainda possuem riscos a seus receptores e devem ser indicadas 

somente após uma avaliação criteriosa. Cada hemocomponente tem uma indicação 

específica e é prescrito de acordo com as condições e necessidades de cada paciente, 

tendo como funções principais suporte a tratamentos e a procedimentos cirúrgicos, 

como descrito na tabela abaixo (77). 
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Tabela 5 - Indicações clínicas para transfusões dos principais hemocomponentes  

Hemocomponente Principais indicações clínicas 

Concentrado de hemácias 

(CH) 

Pacientes com redução da massa de hemoglobina (ex: pacientes com 

anemia com repercussão hemodinâmica). 

Concentrado de plaquetas 

(CP) 

Controle de sangramentos em pacientes com plaquetopenia (por baixa 

produção pela medula óssea ou por plaquetopatias) ou na prevenção de 

sangramentos em pacientes com plaquetopenia que serão submetidos a 

procedimentos que oferecem risco de sangramentos. 

Plasma fresco congelado 

(PFC) 

Reposição de fatores de coagulação em pacientes com sangramentos ativos 

e para pacientes portadores de púrpura trombocitopênica trombótica (pode 

ser indicado também o PIC). 

Crioprecipitado Reposição de fibrinogênio e produção de cola de fibrina. 

Concentrado de granulócitos 

(CG) 

Pacientes com número de granulócitos menor que 500/μl com perspectiva 

de recuperação de granulócitos e com infecção documentada e tratada, mas 

sem resposta ao tratamento. 

*O plasma comum (PC) não é usado clinicamente no Brasil, mas pode ser utilizado para fracionamento 

industrial. 

Fonte: Adaptado de Brasil. Ministério Da Saúde, 2013 

 

 Para realização de uma transfusão é necessária coleta de amostras do 

receptor para testes pré-transfusionais. Estes testes são obrigatórios a cada 

transfusão solicitada para o paciente e consistem em: tipagem ABO e RhD, 

compatibilidade ABO e Rh com a bolsa selecionada, pesquisa de antígenos 

eritrocitários e anticorpos irregulares (pacientes politransfundidos) (76).  

 A terapia transfusional é um processo que envolve risco mesmo com 

indicação clínica precisa e administração correta, pois há chances de ocorrência de 

incidentes transfusionais imediatos ou tardios. Antes da instalação de uma transfusão 

deve‑se aferir a temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial e frequência 

respiratória do receptor. Em seguida, o profissional capacitado e treinado instala a 

bolsa com gotejamento inicial lento e de preferência utilizando-se filtros que impeçam 

a passagem de coágulos ou grumos de plaquetas e leucócitos. O mesmo profissional 

que instalou a transfusão deve permanecer junto ao paciente até o término da 

transfusão aferindo seus sinais vitais e averiguando se há qualquer intercorrência ou 

reação transfusional. Se o paciente apresentar qualquer sinal de reação adversa a 

transfusão deve ser interrompida e um médico deve avaliar a conduta a ser tomada. 

Ao término da transfusão o paciente deve ter os sinais vitais aferidos novamente e 

comparados com os parâmetros anteriores, caso ocorra alguma alteração deve-se 

comunicar ao médico responsável. Recomenda-se também que o paciente seja 

monitorado pelo menos em até 01 hora após o término da transfusão e que seja 

orientado a comunicar à equipe de saúde se apresentar sinais e sintomas sugestivos 
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de reações transfusionais: calafrios, febre, náuseas e/ou vômitos, cefaléia, urticária, 

dores, alteração na coloração da pele ou urina, ou qualquer outro evento que 

considere anormal (79). 

1.3 DENGUE EM DOADORES DE SANGUE 

 Apesar da dengue ser transmitida principalmente por mosquitos do gênero 

Aedes, casos de transmissão da doença por acidentes com perfuro cortantes 

contaminados (80), transfusões de hemocomponentes de doadores virêmicos (38, 81-

86), transplantes de órgãos sólidos e medula (87) e por via vertical (88) já foram 

descritos na literatura. 

 O Comitê de Doenças Transmissíveis por Transfusão da American 

Association for Blood Banks (AABB), identificou o DENV como um dos três grandes 

agentes de risco potencial de transmissão através de transfusões nos Estados Unidos 

e no Canadá (89). A razão disto é que como a maioria dos indivíduos infectados pelos 

DENV são assintomáticos, seja por estar no início da infecção (período de incubação 

intrínseca) ou por ser simplesmente naquele indivíduo uma infecção absolutamente 

assintomática, há a possibilidade concreta da doação de sangue por estes indivíduos, 

fato este já comprovado por trabalhos que demonstram a presença de RNA do DENV 

em doadores de sangue de diferentes países (85, 86, 90-93).  

 A Tabela 6 sumariza os estudos revisados que investigaram as taxas de 

viremia em doadores de sangue em diferentes regiões e o número anual de casos 

reportados de dengue no período de realização dos estudos. 
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Tabela 6 – Resumo dos artigos revisados sobre viremia de DENV em doadores de sangue 

Local/período Taxa de viremia 
Frequência de 

doações virêmicas 
Número anual de 

casos reportados* 
Referência 

Porto Rico 
(set-out 2005) 

0,07% 
(12 de 16.521) 

1 a cada 1.376,7 5.701 
Mohammed 
et al., 2008 

Porto Rico 
(jul-dez 2007) 

0,19% 
(29 de 15.350) 

1 a cada 529,3 11.012 
Stramer et 
al., 2012 

Honduras 
(set 2004–jan 2005) 

0,30% 
(9 de 2994) 

1 a cada 332,6 18.843 

Linnen et al., 
2008 

Austrália 
(mar-set 2003) 

0% 
(0 de 5879) 

0 449 

São Paulo/SP 
(fev-abr 2003) 

0,04% 
(3 de 4858) 

1 a cada 1.619,3 2.876 

Belém, Rio Branco, Tupã 
(jan-2006) 

0% 
(0 de 205) 

0 
Rio Branco/AC: 180 

Belém/PA: 1093 
Tupã/SP: 272 

Lavezzo et 
al., 2010 

Ribeirão Preto/SP 
(fev-mai 2010) 

0,40% 
(2 de 500) 

1 a cada 250 26.625 
Dias et al., 

2012 

Rio de Janeiro/RJ 
(fev-jun 2012) 

0,51% 
(200 de 39.134) 

1 a cada 195,7 137.783 
Sabino et al., 

2015 Recife/PE 
(fev-jun 2012) 

0,80% 
(313 de 39.134) 

1 a cada 125,0 31.799 

* Fonte: Ministério da Saúde/SVS- Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN 

Fonte: autoria própria, 2019 

 

 Em estudos realizados em Porto Rico, a viremia encontrada em doadores 

de sangue assintomáticos fora do período de epidemia durante os meses de setembro 

a dezembro de 2005 foi de 0,07% (91) e de 0,19% durante a epidemia (junho a 

dezembro) no ano de 2007 (86).  

 Já Linnen e cols. (90) observaram taxas de viremia que variaram de 0,30% 

em Honduras (entre os anos de 2004 e 2005) e 0,04% no Brasil (São Paulo - 2003) e 

0% na Austrália que não é um país endêmico para dengue. Em um estudo realizado 

por Lavezzo e cols. no ano de 2006 com amostras de Belém/PA (50 amostras) e Rio 

Branco/AC (50 amostras) fora do período de epidemia e em uma pequena cidade do 

interior de São Paulo (Tupã) (105 amostras) vivenciando uma epidemia, nenhuma 

amostra positiva foi detectada (94). Já no estudo realizado por Dias e cols. (92) foi 

encontrada uma positividade para DENV RNA de 0,4% em Ribeirão Preto no ano de 

2010.  

 O maior estudo realizado sobre dengue transfusional até o momento foi 

conduzido por Sabino e cols. durante epidemias de dengue por DENV-4 em duas 

grandes cidades brasileiras, Recife/PE e Rio de Janeiro/RJ, no ano de 2012, no qual 

a viremia por DENV-4 encontrada foi de 0,51% nas amostras do Rio de Janeiro e 

0,80% em Recife (podendo chegar a taxas de 1%-2% durante o período de pico da 
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epidemia), taxas que são superiores a outros estudos mencionados anteriormente 

(85). 

1.3.1 Dengue transfusional 

 Até o momento, poucos casos de dengue transfusional foram reportados 

no mundo: 

 O primeiro caso documentado ocorreu em Hong Kong no ano de 2002. Um 

doador que tinha realizado uma doação (julho de 2002) e após sete dias desenvolveu 

erupção cutânea generalizada, foi selecionado em outubro de 2002 como um caso 

positivo por sorologia (IgM anti-DENV positivo) durante um estudo de revisão de casos 

da doença e, posteriormente, teve o material de sua doação analisado, no qual foi 

detectada a presença de DENV-1 pela técnica de RT-PCR. Analisando o prontuário 

da receptora desta doação virêmica (um concentrado de hemácias (CH) transfundido 

devido a um quadro de anemia e pancitopenia), foi observado que a mesma 

desenvolveu febre, cefaleia, mialgia, artralgia, dor retro orbital 2 dias após a transfusão 

e que a febre cessou 3 dias depois com plena recuperação da paciente. A mesma 

somente foi tratada com antibióticos pois foi constatada uma infecção urinária. Após 

aproximadamente 2 meses da doação (outubro de 2002), a receptora foi convocada 

para exames e apresentou IgM anti-DENV positivo e título de 1:2560 no teste de 

inibição de hemaglutinação, o que confirmou o caso de dengue transfusional (81);  

 Na cidade de Singapura, em julho de 2007, uma doadora de repetição 

informou ao banco de sangue que apresentou febre e mialgia um dia após a doação 

de sangue. Sua amostra de plasma do dia da doação foi analisada pela técnica de 

qPCR e o resultado foi positivo para DENV-2. Essa doação deu origem a três 

hemocomponentes (concentrado de hemácias (CH), plasma fresco congelado (PFC) 

e concentrado de plaquetas (CP)) que foram transfundidos em três receptores. O 

receptor 1 recebeu o CH e apresentou febre, mialgia e pequeno derrame pleural dois 

dias após a transfusão, com resultado positivo no qPCR para DENV-2 e 

soroconversão para IgM e IgG anti-DENV. O receptor 2 recebeu o PFC e apresentou 

febre, icterícia, mal-estar e agravamento da trombocitopenia e do derrame pleural dois 

dias após a transfusão, com resultado positivo no qPCR para DENV-2 e IgG anti-

DENV positivo. O receptor 3 recebeu o CP e não apresentou nenhum sintoma da 
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doença após a transfusão, o qPCR para DENV não foi realizado, mas o paciente 

apresentou evidências de uma dengue recente no follow-up (IgM e IgG anti-DENV 

positivos). Os produtos de PCR foram clonados e sequenciados, confirmando a 

infecção pelo mesmo tipo viral e como as manifestações sintomáticas ocorreram logo 

após as transfusões e em um período de internação em um ambiente livre de 

mosquitos, os casos foram confirmados como dengue transfusional com recuperação 

total dos pacientes (83).  

 Em Porto Rico, um receptor recebeu 160mL de CH em setembro de 2007 

e desenvolveu a FHD (agora classificada como dengue grave), com febre 3 dias após 

a transfusão (que durou por 5 dias), trombocitopenia, manifestações hemorrágicas e 

extravasamento plasmático (evidenciado pelo desenvolvimento de hipotensão e 

hipoalbuminemia no período de convalescença). O diagnóstico de dengue foi 

determinado após o resultado positivo por qPCR para DENV-2 de uma amostra do 

receptor testada 5 dias após o aparecimento dos sintomas. A análise da amostra da 

doação apresentou resultado negativo para IgM anti-DENV, isolamento viral em 

células C6/36 positivo, TMA positivo para DENV e qPCR positivo para DENV-2 com 

carga viral de 1,35 x 108 copias/mL, sendo que a doadora não apresentou nenhum 

sintoma antes ou após a doação. Foi realizado também o sequenciamento dos vírus 

presentes nas amostras e os mesmos apresentaram 100% de identidade, mostrando 

que os vírus eram idênticos e confirmando a transmissão por transfusão (86). 

 Também em Porto Rico foi realizado um estudo retrospectivo com o 

principal objetivo de avaliar a sensibilidade da detecção do antígeno NS1 de DENV 

por sorologia em comparação com a técnica de TMA para detecção de DENV RNA 

em doadores assintomáticos. O teste de NS1 detectou somente 20% das doações 

DENV RNA positivas foram detectas no período do estudo. Em agosto de 2012 o teste 

de TMA substituiu a triagem por sorologia de NS1 nos doadores de sangue em Porto 

Rico mas, mesmo assim os doadores continuaram a ser testados para NS1 por 

sorologia para avaliar novamente a sensibilidade do teste que mostrou uma 

sensibilidade ainda menor neste período, onde somente 13% das doações DENV 

RNA positivas foram detectadas. Consequentemente, neste estudo foi identificado 

que três receptores receberam CH de quatro doadores DENV RNA positivos 

detectados por TMA (negativos na sorologia para NS1). O receptor 1 foi admitido 

devido a sintomas de anemia e transfundido com 3 unidades de CH (uma continha 7 

x 107 cópias / mL de DENV-4 RNA) e, após três dias da transfusão, desenvolveu febre. 
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As culturas de sangue e urina foram negativas e ele continuou febril por 3 dias, apesar 

de antibióticos de amplo espectro terem sido administrados. Na defervescência ele 

desenvolveu leucopenia, trombocitopenia, melena e extravasamento de plasma 

grave, resultando em derrames pleurais e pericárdicos bilaterais, hipoalbuminemia e 

choque, sintomas compatíveis com febre hemorrágica da dengue ou dengue grave. O 

paciente foi tratado e teve alta 15 dias depois. O receptor 2 foi admitido com sintomas 

de icterícia e recebeu uma unidade de CH DENV RNA positiva. Desenvolveu febre 2 

dias após a transfusão e hipotermia 2 dias mais tarde e nenhum outro sinal ou sintoma 

de dengue foi relatado. As culturas de sangue foram negativas e recebeu alta 4 dias 

após a transfusão. O receptor 3 foi admitido para tratar melena e anemia sintomática. 

Desenvolveu febre 1 dia após receber um CH DENV RNA positivo. A febre 

provavelmente foi devido a sepse diagnosticada por culturas de sangue e urina 

positivas. Nenhum outro sinal ou sintomas da dengue foram relatados. Ele recebeu 

alta 12 dias após a transfusão. Todos os receptores foram testados para detecção de 

RNA de DENV e nenhum foi positivo. Somente o receptor 3 possuía IgM anti-DENV 

em uma amostra colhida mais de 6 meses após a transfusão, o que não comprova a 

infecção por meio da transfusão. O caso do receptor 1 foi considerado uma dengue 

por transfusão já que o paciente apresentou sintomas de dengue grave, o caso do 

receptor 2 foi considerado um possível caso de dengue sem sintomas de alerta ou 

grave, enquanto que o caso do receptor 3 a dengue por transfusão pode ter ocorrido 

mas a explicação mais plausível para o sintomas é devido a sepse (38). 

 No Brasil, em abril de 2014, uma doadora regular de plaquetas afirmou ter 

desenvolvido a doença dias após a doação. Dois receptores foram transfundidos com 

CP provenientes desta doação. A amostra da doação foi analisada e teve resultados 

para IgM e IgG anti-DENV negativos, assim como qPCR para DENV negativo. Após 

21 dias da doação a doadora foi convocada para novos exames, onde apresentou 

soroconversão para IgG e IgM anti-DENV, confirmando a doença. O receptor 1 

desenvolveu febre e hipotensão após 5 dias da transfusão. Após o comunicado da 

doadora, uma amostra pré-transfusional deste receptor foi analisada e os resultados 

para IgM e IgG anti-DENV e DENV RNA foram negativos. Outras duas amostras foram 

coletadas deste mesmo receptor, uma durante a fase febril que foi positiva para 

DENV-1 com carga viral de 872.100 copias/mL e outra após 7 dias, que foi positiva 

para DENV-1 com carga viral de 6.192 copias/mL e para IgM anti-DENV. Este paciente 
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foi tratado e recebeu alta dias depois. Já o receptor 2 não desenvolveu nenhum 

sintoma e todos os exames foram negativos (82). 

 Novamente em Singapura, em 2015, uma receptora recebeu um CH e 

desenvolveu febre após quatro dias da transfusão e dois dias depois trombocitopenia. 

Foi realizada sorologia para dengue, onde o resultado de IgM anti-DENV foi positivo 

e de IgG anti-DENV negativo, indicando uma infecção primária recente. Houve 

suspeita da transmissão da dengue por transfusão, pois a paciente encontrava-se 

hospitalizada desde 10 dias antes do início dos sintomas. O doador desta unidade de 

CH teve dengue dois dias após a doação e não comunicou ao banco de sangue. Para 

confirmar a transmissão, as amostras do receptor e do PFC do doador (que não foi 

transfundido) foram analisadas por RT-PCR para DENV, com resultado positivo e 

sequenciadas por Sanger confirmando DENV-2 com 100% de identidade, 

confirmando assim a transmissão transfusional. A paciente foi tratada e recebeu alta 

dias depois (84). 

 No estudo de Sabino e cols. (85) realizado em Recife e Rio de Janeiro, no 

ano de 2012 foi observado que 42 unidades de hemocomponentes positivas para 

DENV RNA foram transfundidas em 35 receptores. Analisando-se detalhadamente 

todos os casos, foram confirmados 6 casos de dengue transfusional. Estes 6 casos, 

analisados no contexto de outros 10 receptores suscetíveis expostos aos 

hemocomponentes virêmicos, que se mantiveram negativos para DENV RNA e IgM 

anti-DENV no período de acompanhamento, permitiu aos autores estimarem uma taxa 

de transmissibilidade de 37,5%. Foi concluído que aproximadamente 1/3 dos 

hemocomponentes provenientes de doações virêmicas podem transmitir o DENV e 

que durante o período de pico de epidemia 1%->2% das doações podem ser DENV 

RNA positivas e, portanto, 0,3% a 0,6% de todas as transfusões podem transmitir 

DENV. Foi observado também que a transmissão era independente da carga viral e 

que todos os 3 componentes geralmente obtidos a partir de doações de sangue (CH, 

PFC, CP), independentemente de seu tempo de armazenamento foram capazes de 

transmitir o DENV-4, dados estes também observados em outro estudo prévio em 

Singapura no ano de 2007 (83). Os sintomas e o tempo de aparecimento dos sintomas 

não possuíam diferença estatística significante entre os casos comprovados de 

dengue transfusional e os casos de receptores não expostos usados como controles. 

 Ao analisar estes trabalhos podemos concluir que todos estes casos de 

dengue transfusional só foram descobertos e investigados após doadores revelarem 
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que desenvolveram sintomas da doença dias após as doações; por terem os produtos 

de suas doações analisados a procura do RNA de DENV após os receptores 

desenvolverem sintomas relacionados à doença ou ter sido detectada viremia ou 

anticorpos IgM anti-DENV em suas amostras por estudos retrospectivos e estes dados 

terem sido cruzados com os dos receptores, já que não havia um sistema de screening 

ou vigilância implementados nestes locais. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 Fazem-se necessários estudos aprofundados com grande número de 

amostras sobre a dengue transmitida por transfusão, especialmente em regiões 

vivendo epidemias para poder melhor avaliar e quantificar o risco transfusional, além 

de sugerir quais métodos seriam mais adequados para uma eventual triagem 

laboratorial e uma futura conduta de prevenção. 

 Em Barretos localiza-se o Hospital de Câncer de Barretos (HCB), onde 

funciona o Hemonúcleo responsável pela medicina transfusional da Fundação Pio XII 

e de outros serviços de saúde da cidade e região. Mensalmente, o Hemonúcleo 

atende em torno de 1000 doadores de sangue e realiza, em média, 1090 transfusões 

de hemocomponentes em 300 pacientes. 

 O ano de 2013 foi uma das primeiras grandes epidemias registradas na 

cidade de Barretos/SP quando comparada a anos anteriores segundo dados do 

SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). Nos anos anteriores 

foram registrados: 81 casos em 2009, 1.128 casos em 2010, 1.116 casos em 2011 e 

225 casos em 2012. Apesar de ser uma cidade pequena, com aproximadamente 112 

mil habitantes, foram contabilizados 4.297 casos confirmados até o final 2013, 

perfazendo uma incidência de 3.836 casos/100.000 habitantes, como ilustrado no 

Gráfico 1. A epidemia de 2013 só foi superada pela epidemia que ocorreu no ano de 

2016. Após dois anos de poucos casos da doença em 2014 com 48 casos notificados, 

e em 2015 com 2.619 casos, em 2016 foram notificados 5.308 casos. Já em 2017 

houve novamente uma diminuição no número de casos reportados com somente 110 

casos.  

 Portanto, somando-se a grande incidência da dengue ao movimento 

transfusional demandado pelos pacientes oncológicos e a existência de uma 

excelente infraestrutura de pesquisa do HCB, temos uma oportunidade ideal de fazer 

uma contribuição à hemoterapia, procurando responder esta eloquente questão do 

risco transfusional da dengue por doadores virêmicos em períodos de epidemia da 

doença. 
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Gráfico 1 – Casos de notificados de dengue por mês nos anos de 2009 a 2013 na cidade de Barretos/SP, segundo dados do SINAN. 

 

Fonte: autoria própria, 2019

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

2009 2 1 14 10 15 8 2 0 0 10 22

2010 70 188 316 268 211 28 7 8 1 1 7 24

2011 29 178 229 392 251 31 11 1 6 3 1 0

2012 12 15 26 45 34 16 12 5 15 14 24 8

2013 1760 1873 513 88 23 22 6 4 0 3 2 3
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3 OBJETIVO 

 Estimar o risco de transmissão transfusional da dengue em doadores de 

sangue do Hemonúcleo do Hospital de Câncer de Barretos (HCB) durante uma 

epidemia da doença na cidade de Barretos-SP em 2013. 

3.1 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

1. Estimar a incidência da dengue na população de doadores de sangue do HCB. 

2. Estimar a prevalência de marcadores de exposição à dengue na população de 

doadores de sangue do HCB. 

3. Determinar a prevalência dos sorotipos da dengue nos casos de doadores 

virêmicos.  

4. Comparação de resultados sorológicos e de RT-qPCR dos doadores com 

casos sintomáticos notificados de dengue no período do estudo. 
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4 CASUÍSTICA 

 Foram disponibilizadas para este estudo 1.822 amostras de plasma 

(n=1.353) e soro (n=469) criopreservadas de doadores de sangue coletadas no 

Hemonúcleo do HCB entre fevereiro e maio de 2013.  

 De acordo com a RDC 57 de 2010 (95) e Portaria 158 de 2016 (76) , o soro 

ou plasmateca de doadores de sangue devem ser armazenados por no mínimo 6 

meses para eventuais reanálises. Após o tempo exigido legalmente para retenção 

destas amostras, ao invés de serem descartadas, como se faz na rotina, as mesmas 

foram utilizadas no presente trabalho.  

4.1 CRITÉRIO DE INCLUSÃO 

 Todos os indivíduos elegíveis à doação de sangue no período de 28 de 

fevereiro a 02 de maio de 2013, que possuíam alíquotas de soro ou plasmateca 

criopreservadas. 

4.2 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 Baseado em normas da Resolução 466/12, estará estabelecido o direito de 

confidencialidade dos doadores de sangue, sendo os mesmos identificados através 

do número de doação e registro hospitalar assegurando-lhes o anonimato. 

 Por se tratar de um estudo retrospectivo e pelo fato da dengue ser uma 

doença aguda e geralmente autolimitada, mesmo após a identificação de um caso não 

foi realizada qualquer intervenção clínica relacionada aos doadores de sangue. 

Portanto, o estudo não resultará em benefícios diretos, porém, após conclusões 

poderá ser levantada a necessidade de instituir barreiras na dengue transfusional, 

ocasionando benefícios indiretos aos receptores de transfusão sanguínea.   

 Como não é viável solicitar termo de consentimento de forma retrospectiva 

a estes doadores, foi obtida a autorização para o uso destas 1.822 amostras pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Pio XII - Hospital de Câncer de Barretos 

(CEP-HCB) cadastrado sob o número 738/2013 e aprovado na Plataforma Brasil sob 

o número de parecer 1008888 (CAAE: 21135513.4.0000.5437), uma vez que foi 
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mantido o anonimato dos doadores, trabalhando-se apenas com o número de 

identificação das amostras vinculadas ao número de doação (Anexo A). 

 Este projeto também foi aprovado pela Comissão de Ética e Pesquisa do 

Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (CAPPesq: 15654) (Anexo A). 

 O projeto foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) sob o número 444961/2014-3 (Anexo B)*. 

                                            
* O Anexo C contém os artigos publicados ou no prelo produzidos durante o período do mestrado. 
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5 MATERIAS E MÉTODOS 

5.1   TESTES LABORATORIAIS  

5.1.1 Pesquisa de anticorpos anti-DENV do tipo IgM 

 Para a pesquisa de anticorpos anti-DENV do tipo IgM foi utilizado o teste 

qualitativo de ELISA Dengue Virus IgM CaptureDxSelect™ (Focus Diagnostics) para 

detecção de anticorpos IgM anti-vírus da dengue dos tipos 1 a 4 nas amostras de 

soro/plasma criopreservadas. 

 Este ensaio é um ELISA de captura onde as cavidades da microplaca são 

revestidas com anticorpos específicos anti-IgM humana. Assim, quando as amostras, 

calibradores e controles positivos e negativos diluídos (solução de PBS com proteína, 

surfactante e preservativo) são incubados nas cavidades, o IgM presente nas 

amostras liga-se ao anti-IgM humano. Após esta etapa são realizadas lavagens com 

solução tampão salina com surfactante, onde os reagentes inespecíficos são 

removidos e adiciona-se o antígeno do vírus da dengue nas cavidades, que são 

incubadas, e se o IgM anti-DENV estiver presente na amostra, ocorre a ligação do 

antígeno da dengue. O antígeno não ligado é removido por lavagem e adiciona-se o 

conjugado/peroxidase (HRP) anti-DENV e incuba-se. Se o antígeno de dengue for 

retido pelo IgM anti-DENV da amostra, o conjugado se liga ao antígeno nas cavidades. 

O excesso de conjugado é removido por lavagem. O substrato cromógeno (TMB - 

tetrametilbenzidina e peróxido de hidrogênio em tampão salina fosfato) é adicionado 

e a cor se desenvolve. Depois de adicionar o reagente de bloqueio (ácido sulfúrico 

1M), a mudança de cor é quantificada pela leitura espectrofotométrica das densidades 

ópticas (DO) das amostras, que é diretamente proporcional à quantidade de IgM 

específica presente na amostra. As DOs são comparadas com as leituras do 

calibrador que determinam o cut-off que para determinar os resultados dos controles 

positivos e negativos e das amostras. O resultado do teste só é validado se todos os 

valores de Cut-off e controles forem compatíveis com os parâmetros especificados 

pelo fabricante. A especificidade deste teste segundo o fabricante é de 97% e a 

sensibilidade de 96%. 
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Figura 6 - Esquema representativo do ELISA de captura para IgM anti-DENV 

Fonte: autoria própria, 2019 

5.1.2 Pesquisa de anticorpos anti-DENV do tipo IgG 

 Para a pesquisa de anticorpos anti-DENV do tipo IgG foi realizado o teste 

qualitativo de ELISA Dengue Virus IgG CaptureDxSelect™ (Focus Diagnostics) para 

detecção de anticorpos IgG anti-vírus da dengue dos tipos 1 a 4 nas amostras de 

soro/plasma criopreservadas. 

 Este ensaio é um ELISA indireto onde as cavidades da microplaca são 

revestidas com proporções iguais de vírus inativados e purificados da dengue dos 

tipos 1 a 4. As amostras, calibradores e controles positivos e negativos diluídos 

(solução de PBS com proteína, surfactante e preservativo) são incubados nas 

cavidades para que os anticorpos específicos anti-DENV das amostras reajam com o 

antígeno. Reagentes inespecíficos são removidos por lavagens com solução tampão 

salina com surfactante, adiciona-se o conjugado/peroxidase (HRP) anti-IgG humana 

que reage com IgG específica. O excesso do conjugado é removido por lavagem. O 

substrato cromógeno (TMB - tetrametilbenzidina e peróxido de hidrogênio em tampão 

salina fosfato) é adicionado e a cor se desenvolve. Depois de adicionar o reagente de 

bloqueio (ácido sulfúrico 1M), a mudança de cor resultante é quantificada pela leitura 

espectrofotométrica das densidades ópticas (DO) das amostras. As DOs são 

comparadas com as leituras do calibrador, que determinam o cut-off, que para 

determinar os resultados dos controles positivos e negativos e das amostras. O 
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resultado do teste só é validado se todos os valores de Cut-off e controles forem 

compatíveis com os parâmetros especificados pelo fabricante. A especificidade deste 

teste segundo o fabricante é de 93% e a sensibilidade de 96%. 

 

 
Figura 7 - Esquema representativo do ELISA indireto para IgG anti-DENV 

Fonte: autoria própria. 

5.1.3 Extração dos ácidos nucleicos 

 A extração dos ácidos nucleicos foi realizada por automação utilizando-se 

o aparelho e reagentes NucliSENS easyMag® (Biomérieux™) de acordo com as 

instruções do fabricante, sempre com um volume inicial de 500µL de plasma/soro e 

eluição em 50µL. 

O princípio de extração de ácidos nucleicos totais utilizado nesta plataforma 

automatizada é a extração por sílica magnética (Figura 8). Durante a incubação das 

amostras previamente lisadas com a sílica magnética, todo ácido nucleico presente 

na amostra será capturado pelas partículas de sílica. O aparelho possui um ímã que 

atrai toda a sílica magnética ligada ao ácido nucleico e permite que o mesmo seja 

purificado por meio de lavagens com diferentes tampões. Após as etapas de lavagens, 

é realizada uma etapa de aquecimento, onde a sílica é desligada do ácido nucleico 

por meio do calor e o material genético é eluído em tampão. Na etapa final a sílica 

magnética é separada do material eluído por meio do ímã presente no aparelho. 
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Figura 8 - Esquema do princípio de extração da plataforma NucliSENS easyMag® 

(Biomérieux™) 
Fonte: Adaptado de Biomérieux™ website (disponível em: 

https://www.biomerieux.com.br/produto/nuclisensr-easymagr) 

 

 O aparelho NucliSENS easyMag® (Biomérieux™) faz a extração 

simultânea de até 24 amostras por rodada. A cada rodada onde foram extraídas as 

amostras, foram extraídos também um controle negativo (plasma negativo (cedido 

pela Fundação Pró-Sangue e previamente testado para presença de DENV) ou H20 

DEPC) e um controle positivo (plasma negativo batizado com 30µL de sobrenadante 

de cultura de DENV-1) para serem nossos controles de validação de rodada de 

extração. 

 Os controles utilizados como controles de reação do qPCR foram extraídos 

em uma única rodada utilizando-se plasma negativo batizado com 30µL de 

sobrenadante de cultura de DENV-4. 

  Após a extração, o material eluído foi armazenado em freezer -80°C até 

sua utilização.  

5.1.4 Síntese do cDNA 

 Para a realização da técnica de qPCR Two-Steps foi necessária a síntese 

do cDNA (DNA complementar) a partir do DENV RNA utilizando-se o kit High-Capacity 

cDNA Reverse Transcription (Applied Biosystems™) de acordo com as instruções do 

fabricante e armazenado em freezer -20°C até sua utilização. 
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5.1.5 PCRs em tempo real para detecção do RNA viral 

Foram realizadas duas técnicas de PCR em tempo real (qPCR), One-Step 

e Two-Steps, utilizando-se o aparelho QuantStudio5 PCR System (ThermoFischer™) 

e um conjunto de primers e sonda que detectam igualmente os 4 sorotipos virais 

(Tabela 7) (52) 

 A técnica Two-Steps foi realizada, segundo o seguinte protocolo: 1x 

Taqman Master Mix (Applied Biosystems™), 0,9 µM do primer HU forward, 0,9 µM do 

primer HU reverse, 0,25 µM da sonda HU, 5 μL de cDNA e H20 para um volume final 

de 25 μL. A ciclagem utilizada foi de 50ºC por 2 minutos, 95ºC por 10 minutos, seguida 

de 45 ciclos de 95ºC por 15 segundos e 60ºC por 1 minuto. Este protocolo tem 

sensibilidade de detecção de 100 cópias/mL conforme determinação prévia em nosso 

laboratório por análise de Probit (dados não publicados), utilizando padrões de DENV 

RNA quantificados que consistem em preparações inativadas por calor e liofilizadas 

de linhagens derivadas de cultura celular com concentrações de 13.500 unidades/mL, 

69.200 unidades/mL, 23.400 unidades/mL e 33.900 unidades/mL para DENV-1 a −4, 

respectivamente. Estes padrões foram fornecidos pelo FDA (Food and Drug 

Administration) dos EUA (Estados Unidos da América) (96). 

 Já a técnica One-Step foi realizada utilizando-se o PrimeTime® Std qPCR 

Assay (Integrated DNA Technologies (IDT)), que é um mix que contém os primers 

forward e reverse e sonda genéricos, seguindo o seguinte protocolo: 1x Taqman Fast 

Virus 1-Step Master Mix (Life Technologies™), 500nM de primers forward e reverse e 

250nM de sonda (PrimeTime® Std qPCR Assay – IDT® (Integrated DNA 

Technologies) e 10,3 μL de RNA para um volume final de 14 μL. A ciclagem utilizada 

foi de 50ºC por 10 minutos, 95ºC por 20 segundos, seguida de 40 ciclos de 95ºC por 

10 segundos e 60ºC por 40 segundos. Este protocolo tem sensibilidade de detecção 

de 100 cópias/mL, conforme determinação prévia em nosso laboratório por análise de 

Probit (dados não publicados) utilizando os mesmos padrões de DENV RNA descritos 

acima. 
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Tabela 7 - Sequência de primers e sonda genéricos 

 

 

 
 

Fonte: autoria própria, 2019 

5.1.6 Sorotipagem das amostras DENV RNA positivo 

 As amostras positivas para o RNA viral foram submetidas à sorotipagem 

através do método de qPCR One-Step utilizando-se um PrimeTime® Std qPCR Assay 

(Integrated DNA Technologies (IDT)) para cada um dos quatro tipos virais (Tabela 8), 

onde cada um contém um mix de primers e sondas tipos-específicos (53, 97) no 

aparelho QuantStudio5 PCR System (ThermoFischer™), de acordo com o seguinte 

protocolo: 1x Taqman Fast Virus 1-Step Master Mix (Life Technologies™), 500nM de 

primers forward e reverse e 250nM de sonda (PrimeTime® Std qPCR Assay – IDT® 

(Integrated DNA Technologies) e 10,3 μL de RNA para um volume final de 14 μL. A 

ciclagem utilizada foi de 50ºC por 10 minutos, 95ºC por 20 segundos, seguida de 40 

ciclos de 95ºC por 10 segundos e 60ºC por 40 segundos. Este protocolo tem 

sensibilidade de detecção de 100 cópias/mL, conforme determinação prévia em nosso 

laboratório por análise de Probit (dados não publicados) utilizando os mesmos 

padrões de DENV RNA descritos acima. 

 

   Tabela 8 - Sequências de primers e sondas para sorotipagem do DENV 

Primers e sondas Sequência 5’-3’ 

Dengue_1F GACACCACACCCTTTGGACAA 

Dengue_1R CACYTGGCTGTCACCTCCAT 

Dengue_Probe1 FAM-AGAGGGTGTTTAAAGAGAAAGTTGACACGCG-NFQ 

Dengue_2F CAGGTTATGGCACTGTCACGAT 

Dengue_2R CCATCTGCAGCAACACCATCTC 

Dengue_Probe2 FAM- CTCTCCGAGAACAGGCCTCGACTTCAA-NFQ 

Dengue_3F GGGAAAACCGTCTATCAATA 

Dengue_3R CGCCATAACCAATTTCATTGG 

Dengue_Probe3 FAM-CACAGTTGGCGAAGAGATTCTCAAGAGGA-NFQ 

Dengue_4R AATCCCTGCTGTTGGTGGG 

Dengue_4F TGAAGAGATTCTCAACCGGAC 

Dengue_Probe4 FAM-TCATCACGTTTTTGCGAGTCCTTTCCA-NFQ 
Fonte: autoria própria, 2019 

 

Primers Sequência 5’- 3’ 

HU FORWARD GGACTAGAGGTTAGAGGAGACCCC 

HU REVERSE GAGACAGCAGGATCTCTGGTC 

Sonda  

HU FAM – AGCATATTGACGCTGGGA – MGB 
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6 RESULTADOS 

Dez amostras não possuíam volume suficiente para a realização dos testes 

sorológicos e/ou moleculares e por este motivo foram excluídas das análises, 

resultando em 1.812 amostras. 

A distribuição do número de doadores que participaram do estudo por mês 

de coleta estão descritos na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Distribuição dos doadores por mês de coleta 

Mês / 2013 Doações coletadas 

Fevereiro 7 

Março 909 

Abril 895 

Maio 1 

Total 1.812 

Fonte: autoria própria, 2019. 

6.1 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DENV DO TIPO IGM E IGG 

 A tabela abaixo descreve os resultados das pesquisas de anticorpos anti-

DENV do tipo IgM e IgG anti-DENV das 1.812 amostras testadas de acordo com os 

protocolos especificados pelo fabricante dos testes ELISA Dengue Virus IgG 

CaptureDxSelect™ (Focus Diagnostics) e ELISA Dengue Virus IgM 

CaptureDxSelect™ (Focus Diagnostics): 

 
Tabela 10 - Resultados sorologias IgM e IgG anti-DENV 

 IgG 

IgM Positivo Negativo Total 

Positivo 277 (90,2%) 30 (9,8%) 307 (16,9%) 

Negativo 656 (43,6%) 849 (56,4%) 1505 (83,1%) 

Total 933 (51,5%) 879 (48,5%) 1812 (100%) 

 Fonte: autoria própria, 2019. 

 

 O Gráfico 2 mostra a positividade de IgM e IgG anti-DENV nos doadores 

separados por semana de coleta excluindo-se as doações realizadas em fevereiro e 
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maio pois não representam uma casuística representativa (n=8), sendo:  semana 9 

(01/03/2013 a 02/03/2013), semana 10 (03/03/2013 a 09/03/2013), semana 11 

(10/03/2013 a 16/03/2013),  semana 12 (17/03/2013 a 23/03/2013), semana 13 

(24/03/2013 a 30/03/2013),  semana 14 (01/04/2013 a 06/04/2013), semana 15 

(07/04/2013 a 13/04/2013),  semana 16 (14/04/2013 a 20/04/2013),  semana 17 

(22/04/2013 a 27/04/2013),  semana 18 (28/04/2013 a 30/04/2013). 

 

Gráfico 2 – Número de doadores coletados e positividade de IgM e IgG anti-DENV por semana 

 
Fonte: autoria própria, 2019 

 

 No Gráfico 2 podemos observar que a porcentagem de doadores IgM anti-

DENV positivos foi de 14,1% na primeira semana (semana 9) para 17,3% na última 

semana (semana 18) do estudo, o que representa um aumento na positividade deste 

marcador. A análise da positividade de IgM anti-DENV foi realizada pelo seguinte 
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cálculo baseado no trabalho de Busch e cols. (93): 100*(17,3-14,1) / (100-14,1), 

resultando numa taxa de incidência de DENV de 3,7%. A positividade de IgG anti-

DENV, taxa de prevalência, também aumentou de 44,9% para 46,4%. 

6.2 PCRS EM TEMPO REAL PARA DETECÇÃO DO RNA VIRAL 

 Foram testadas 1.812 amostras pelas técnicas de qPCR Two-Steps e One-

Step para detecção do RNA viral. Detectamos DENV RNA em 7 amostras, como 

demonstrado na tabela a seguir, representando uma positividade de 0,38%. 

 
Tabela 11 - Resultado das amostras positivas nos qPCRs genéricos 

ID Tipo de amostra Ct Two-Steps Ct One-Step 

214901 Soro 40 34 

215186 Plasma 36 30 

216170 Plasma 40 35 

216291 Plasma 41 36 

216299 Plasma 30 24 

216315 Soro 33 28 

216641 Plasma 36 29 

*Ct: Cycle Thershold no qual foi detectado a amplificação de cada amostra 

Fonte: autoria própria, 2019 

6.3 SOROTIPAGEM DAS AMOSTRAS DENGUE RNA POSITIVO 

 As 7 amostras positivas para DENV RNA foram testadas com primers e 

sondas específicos para cada sorotipo viral e todas foram positivas para DENV-4, 

exemplificado na tabela abaixo.  

 

Tabela 12 – Resultado da sorotipagem das amostras DENV RNA positivas 

ID Tipo de amostra Ct Sorotipo 

214901 Soro 30 DENV-4 

215186 Plasma 25 DENV-4 

216170 Plasma 30 DENV-4 

216291 Plasma 32 DENV-4 

216299 Plasma 20 DENV-4 

216315 Soro 21 DENV-4 

216641 Plasma 25 DENV-4 

Fonte: autoria própria, 2019 
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6.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS DE SOROLOGIA DAS AMOSTRAS DENV-RNA 

POSITIVAS  

 Das amostras qPCR positivas para DENV (n=7) (Tabela 13), nenhuma foi 

positiva para IgM anti-DENV. Três amostras apresentaram resultado negativo e quatro 

foram positivas para IgG anti-DENV. 

 
Tabela 13 - Resultados das sorologias das amostras qPCR positivas 

IgM 
IgG 

Positivo Negativo 

Positivo 0 0 

Negativo 4 (57%) 3 (43%) 
Fonte: autoria própria, 2019 

6.5 COMPARAÇÃO DE RESULTADOS SOROLÓGICOS E DE QPCR DOS 

DOADORES COM CASOS SINTOMÁTICOS NOTIFICADOS DE DENGUE   

 O Gráfico 3 mostra os resultados sorológicos e de qPCR dos doadores de 

sangue e o número de casos sintomáticos reportados ao SINAN no período de março 

e abril de 2013. 

 A análise foi realizada somente nas amostras de doadores dos meses de 

março (n=909) e abril (n=895) porque as amostras coletadas em fevereiro (n=7) e 

maio (n=1) não representam uma casuística relevante e não poderiam ser 

comparadas com casos reportados durante todos os dias dos respectivos meses. 

 No Gráfico 3 podemos observar que identificamos 2 (0,22%) doações 

DENV RNA positivas no mês de março e 5 (0,55%) no mês de abril, totalizando 7 

doações virêmicas (casos assintomáticos) neste período. Durante os meses de março 

e abril foram notificados 601 casos sintomáticos de dengue (dados SINAN), portanto, 

podemos inferir que para cada 85,8 casos sintomáticos notificados havia uma doação 

DENV RNA positiva. 

 Para o marcador IgM anti-DENV a positividade foi de 15,95% (n=145) nos 

doadores coletados durante o mês de março e 17,98% (n=161) no mês de abril. E 

para IgG anti-DENV a positividade foi de 52,47% (n=447) no mês de março e 53,96% 

(=483) no mês de abril. 
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Gráfico 3 – Número de casos sintomáticos notificados, doadores testados e resultados de 
qPCR, IgM e IgG anti-DENV no período de março a abril de 2013. 

 

Fonte: autoria própria, 2019 
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7 DISCUSSÃO 

 A dengue é um problema de saúde pública mundial, sendo a arbovirose 

que se espalha mais rapidamente no mundo (14). Os surtos e epidemias da doença 

impactam os serviços de hemoterapia por vários fatores. Durante estes períodos há 

uma diminuição do número de candidatos à doação (somente 1,8% da população 

brasileira doa sangue) (98) e, consequentemente, diminuição dos estoques de 

hemocomponentes estocados disponíveis. Um dos estoques de hemocomponentes 

mais afetados é o de plaquetas, pois uma prática geralmente recomendada para 

pacientes com dengue e com baixa contagem de plaquetas é a transfusão deste 

hemocomponente, levando a sua alta demanda (99). Um grande fator de risco, ainda 

não totalmente estabelecido, relacionado à doença e aos serviços de hemoterapia é 

o grande número de indivíduos assintomáticos durante o período de viremia (em 

média 75% dos indivíduos) (14) que podem apresentar-se para a doação de sangue 

e transmitir este agente via transfusão de hemocomponentes virêmicos a receptores 

de sangue (38, 81, 82, 84-86, 100). 

 Neste estudo avaliamos amostras de doadores de sangue do Hemonúcleo 

do Hospital de Câncer de Barretos (HCB), localizado na cidade de Barretos no interior 

de São Paulo, obtidas no período de 28 de fevereiro a 02 de maio durante a epidemia 

ocorrida no ano de 2013. O objetivo foi estimar o risco de transmissão transfusional, 

a incidência e a prevalência de marcadores de exposição à dengue, determinar a 

prevalência dos sorotipos da dengue nos casos de doadores virêmicos e comparar o 

número de casos assintomáticos nesta população de doadores de sangue do HCB 

com o número de casos sintomáticos de dengue reportados no mesmo período.  

 Barretos é uma cidade pequena do interior de São Paulo que possuía 

aproximadamente 112 mil habitantes no ano de 2013. Neste ano ocorreu uma das 

maiores epidemias de dengue na cidade, com um total de 4.297 casos reportados, 

perfazendo uma incidência de 3.836 casos/100.000 habitantes. Como podemos 

observar no Gráfico 1, o período de pico da epidemia no ano de 2013 na cidade 

Barretos ocorreu nos meses de janeiro e fevereiro, diferentemente de anos anteriores 

onde o pico foi nos meses de março e abril. Nossa casuística teve início no dia 28 de 

fevereiro até 02 de maio, final do período de pico da epidemia, sendo que a grande 

maioria das amostras dos doadores de nossa casuística foram obtidas durante os 

meses de março e abril, como está exemplificado na Tabela 9.  
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 Para avaliar a presença e eventual sorotipo do DENV utilizamos duas 

técnicas de PCR em tempo real, a Two-Steps e a One-Step (Tabela 11). O motivo 

desta escolha foi porque em testes realizados em nosso laboratório a técnica One-

step mostrou-se mais sensível para detecção de DENV em amostras clínicas. Em 

nosso estudo essas técnicas apresentaram a mesma positividade nas amostras e 

somente diferiram nos resultados de Ct, concluindo-se que mesmo a técnica One-

Step sendo mais sensível que a Two-Steps (média da diferença = 5,7 CTs), elas 

obtiveram o mesmo desempenho na detecção viral destas amostras. As principais 

limitações relativas aos testes moleculares utilizados foram: 

 

 A ausência de um controle interno (Ex.: Vacina contra a poliomielite, RNAs 

sintéticos, etc.). Normalmente tais controles são utilizados para evitar 

resultados falso-negativos atestando que a extração de ácidos nucleicos foi 

realmente realizada em todas as amostras; 

 

 A sensibilidade de 100 cópias/mL dos testes, principalmente por já ter sido 

descrito na literatura viremia de hemocomponentes de doadores de 36 

cópias/mL, o qual foi transfundido em um receptor e ocasionou um caso de 

dengue transfusional (85).  

 

 Obtivemos 7 amostras positivas para DENV RNA em nossa casuística 

(n=1.812), representando um risco transfusional máximo de 0,38% o qual significa que 

a cada 258,9 doações uma era DENV RNA positiva.  

 O possível potencial de transmissão deste agente foi mostrado no estudo 

de Añez e cols. (101) o qual avaliou a  distribuição do DENV-1 e 4 em 

hemocomponentes de doadores virêmicos em Porto Rico. Os DENVs foram 

detectados em todos os hemocomponentes testados: soro, coágulos, plasma e 

hemácias com títulos comparáveis entre diferentes componentes da mesma doação 

de doadores infectados por DENV-1 e DENV-4 e com a mesma sensibilidade no NAT. 

A detecção dos DENVs e vírions infecciosos até mesmo em coágulos após 

armazenamento refrigerado prolongado descrito neste estudo mostra o grande 

potencial de risco transfusional deste agente. 

 O único trabalho publicado até o momento na literatura que mostrou a 

possível taxa de transmissibilidade do DENV via transfusão foi o de Sabino e cols. 
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(85), no qual a taxa encontrada foi de 37,5%, mas não foi possível diferir os sintomas 

entre os casos comprovados de dengue transfusional e os casos de receptores não 

expostos usados como controles, sendo difícil analisar as características dos 

pacientes mais suscetíveis e identificar sintomas da dengue que seriam específicos 

aos indivíduos infectados. Portanto, se aplicarmos a taxa de transmissibilidade 

observada neste trabalho em nossa casuística o risco de transmissão transfusional 

seria de 0,14% (37,5% de 0,38%). 

 Os trabalhos que revisamos sobre viremia de DENV em doadores de 

sangue mostram taxas que variam de 0% a 0,80% (podendo chegar a 1-2% durante 

os períodos de pico da epidemia) dependendo do ano e local das casuísticas e 

principalmente em decorrência do tamanho das epidemias e incidência de casos de 

DENV que ocorreram nos anos dos estudos (85, 86, 90-92, 94). Logo o resultado que 

obtivemos era esperado devido a nossa casuística. O sorotipo encontrado em todas 

as amostras positivas para DENV RNA foi o DENV-4, que foi o sorotipo predominante 

e responsável pela epidemia do ano de 2013 segundo dados do Ministério da Saúde 

brasileiro (70). 

 Analisando os resultados dos testes sorológicos da Tabela 10, podemos 

observar uma positividade de 16,9% para IgM anti-DENV e 51,5% para IgG anti-

DENV. A positividade de IgM anti-DENV indica uma infecção recente por DENV, 

podendo ser detectado a partir do quinto a até mais de noventa dias após doença 

aguda sintomática ou assintomática. Cerca de 90,2% dos doadores IgM anti-DENV 

positivos também eram IgG anti-DENV positivos, sendo assim não podemos afirmar 

se a infecção era primária ou não-primária, já que a presença conjunta de IgG e IgM 

anti-DENV pode ocorrer desde dez dias após a doença primária ou desde o primeiro 

dia em infecções não-primárias. No caso dos doadores IgM anti-DENV positivos e IgG 

anti-DENV negativos (9,8%) podemos afirmar que foram infecções primárias recentes, 

já que em infecções não-primárias o IgG anti-DENV seria detectado. 

 No caso das amostras IgG anti-DENV positivas e IgM anti-DENV negativo 

a prevalência foi de 43,6%, nestes casos podemos afirmar que estes doadores já 

foram previamente expostas ao DENV. Os doadores IgG e IgM anti-DENV negativos 

(56,4%) não foram infectados pelo DENV recente ou previamente, exceto nos casos 

dos doadores que tiveram resultado de qPCR positivos para DENV. 

 Ao analisar os resultados das sorologias somente das amostras qPCR 

positivas podemos observar que nenhum doador foi IgM anti-DENV positivo 
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provavelmente por estar no período de incubação ou por ser uma infecção aguda 

assintomática, sendo que 3 amostras apresentaram resultado negativo para IgG anti-

DENV caracterizando uma infecção aguda primária e 4 foram positivas para IgG anti-

DENV o que representa uma infecção aguda não-primária. Observando estes dados 

juntamente com resultados de outros trabalhos que também detectaram doadores 

virêmicos que também eram IgM anti-DENV negativos (38, 82, 85, 86) podemos 

concluir que a triagem por um marcador sorológico como o IgM não seria o ideal para 

detecção de doadores virêmicos e assintomáticos no banco de sangue visto que todos 

os doadores estariam no período de incubação ou de janela imunológica. Como citado 

anteriormente, uma das limitações mais importantes destes testes sorológicos seria a 

reação cruzada com ZIKV, porém este dado não é relevante para este trabalho já que 

esta casuística foi obtida no ano de 2013 no período antes da introdução do ZIKV no 

Brasil (102). 

 Quanto a comparação de resultados de qPCR e sorologia dos doadores 

(casos assintomáticos) com os casos sintomáticos (dados SINAN) ilustrada no Gráfico 

3 podemos observar que o IgM anti-DENV está positivo em 15,95% dos doadores no 

mês de março e 17,98% no mês de abril. Essa positividade indica que estes doadores 

tiveram dengue provavelmente durante o pico da epidemia (janeiro ou fevereiro) ou 

durante o próprio mês de coleta já que o IgM anti-DENV pode positivar desde o quinto 

dia de doença assintomática e durar até 3 meses. Quanto a positividade de IgG anti-

DENV, ela foi de 52,47% no mês de março e 53,96% no mês de abril. A maior 

positividade do qPCR no mês de abril mostra que apesar da diminuição de casos 

sintomáticos da doença o risco para transfusão de DENV continua e é maior do que o 

mês anterior, no qual há mais que 5,8 vezes de casos notificados da doença em 

comparação a abril.  

 A análise da positividade de IgG e IgM anti-DENV por semana (Gráfico 2) 

permitiu calcularmos a incidência de infecção por DENV na população de doadores 

de sangue no período estudado, que foi de 3,7% (semana 9 = 14,7%; semana 18 = 

17,3%). Analisando este dado juntamente com o aumento da positividade de IgG anti-

DENV podemos concluir que houve uma alta taxa de infecção prévia por DENV nessa 

população com apenas um pequeno acréscimo de infecções primárias durante o 

período analisado. Provavelmente a incidência verificada em nossa amostragem 

subestima a real incidência da epidemia. Isto provavelmente se deve ao início tardio 

da coleta de amostras se observado o período de pico da epidemia no ano de nossa 
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casuística. Nosso estudo foi desenhado para coleta de amostras no período 

geralmente de pico da epidemia (março e abril) mas, no ano de 2013 o pico da 

epidemia se deu de forma anômala em janeiro e fevereiro o que causou este viés em 

nosso cálculo de incidência. 

 Pudemos inferir que para cada 85,8 casos sintomáticos havia uma doação 

DENV RNA positiva, o que mostra o grande potencial de transmissão transfusional 

deste agente. O trabalho de Busch e cols. (93) foi realizado no ano de 2012 com 

16.241 amostras de doadores da cidade do Rio de Janeiro coletados durante uma 

epidemia de DENV-4, mesmo sorotipo de nossa casuística. Nesse trabalho foi 

estimado que havia uma doação DENV RNA positiva para cada 800 casos 

sintomáticos notificados no período do trabalho com uma incidência calculada de 6,2% 

utilizando o marcador IgM anti-DENV. Fazendo-se a comparação de nosso trabalho 

com o de Busch e cols., pudemos concluir que apesar dos dois trabalhos terem sido 

realizados com uma casuística de doadores durante uma epidemia de DENV-4, no 

ano de 2012 a epidemia por DENV-4 no Brasil foi menor do que a de 2013, pois foi no 

começo da reintrodução do DENV-4 na região sudeste que foi identificado em estados 

desta região no fim de 2011 e foi o grande responsável pela epidemia de 2013, uma 

das maiores já registradas no país (67-69). Na cidade do Rio de Janeiro em 2012 o 

total de casos notificados foi de 130.412 casos numa população de 6.3 milhões de 

habitantes, perfazendo uma incidência de 2.070 casos/100.000 habitantes, já em 

Barretos no ano de 2013 a incidência foi 1,8 vezes maior com 3.836 casos/100.000 

habitantes. Este pode ser um dos motivos pelo qual as taxas de frequência de doações 

virêmicas por casos sintomáticos da dengue diferem tanto, já que quanto maior o 

número de casos e incidência de casos de DENV maior a frequência de doações 

virêmicas encontradas como observamos também em outros trabalhos (85, 86, 90-92, 

94, 103). Outra razão que pode contribuir para explicar esta discrepância nas taxas 

de incidência (3,7% versus 6,2%) e relação sintomático/assintomático (nosso trabalho 

apresentou uma taxa 9,3 vezes maior (85,8 versus 800)) seria a correção de cálculo 

feita no trabalho de Busch e cols. no número de casos sintomáticos reportados, a qual 

fez-se a exclusão de indivíduos que não estavam incluídos na faixa etária de doadores 

de sangue (18 a 65 anos) e, como não possuímos estes dados referentes a faixa etária 

dos casos sintomáticos em Barretos no período de nosso estudo, podemos ter o viés 

de indivíduos menores de 18 e maiores de 65 anos estarem inclusos no número de 
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casos reportados o que poderia levar a superestimação da proporção 

sintomáticos/assintomáticos.  

 Apesar de trabalhos demonstrarem que as taxas de viremia assintomáticas 

em doadores de sangue são proporcionais ao tamanho, incidência e ano das 

epidemias que ocorreram no ano de suas casuísticas (85, 86, 90-92), poucos casos 

de dengue transfusional com sintomas agudos e mais severos entre receptores foram 

documentados, e há algumas hipóteses para que ela não ocorra, como:  

 

 A necessidade de infecção pelo vetor para aumentar a replicação viral e sua 

virulência, já que diversos trabalhos sugerem que a quantidade de vírus é 

menos importante do que a forma em que é apresentado ao sistema imune, 

uma vez que a quantidade de partículas virais transfundidas a um paciente por 

um hemocomponente contaminado é muito superior àquela transmitida pela 

picada do vetor. Já foi demonstrado que a estrutura das partículas virais muda 

de acordo com a temperatura do corpo (104), que difere entre mosquitos e 

seres humanos. Além disso, a saliva do mosquito injetada no hospedeiro 

contendo as partículas virais tem propriedades imunomoduladoras e 

antigênicas importantes (5, 105), juntamente com a replicação inicial em 

queratinócitos e células de Langerhans que pode fornecer acesso ao tecido 

linfóide e a medula óssea, onde a replicação viral se intensifica, o que não 

ocorre nos casos da doença desencadeados por transfusão; 

 

 A presença de imunidade protetora em receptores em áreas endêmicas, já que 

nestas áreas a maioria da população já foi infectada por um ou mais sorotipos 

do DENV, como é o caso das cidades brasileiras de Recife e Rio de Janeiro, 

onde a soroprevalência na população adulta é pouco maior que 90% (106); 

 

 Frequente co-transfusão de unidades de anticorpos anti-DENV que 

neutralizariam a infectividade de doações virêmicas (107); 

 

 Falta de uma vigilância sistemática para tais eventos e difícil estabelecimento 

de uma relação de causa-efeito, pois a maioria das manifestações clínicas 

associados à dengue são comuns entre os receptores de sangue, incluindo 

febre, dor de cabeça e trombocitopenia e também porque em áreas endêmicas 
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a comprovação de que a doença foi adquirida por transfusão e não pelo vetor 

é um grande desafio (107).  

 

 A existência de casos de dengue transfusional em um país endêmico com 

grande número de casos e alta soroprevalência na população adulta como é o caso 

do Brasil contraria uma das hipóteses mais aceitas sobre gravidade de infecções não-

primárias, a ADE. Já que a grande maioria da população já foi exposta a pelo menos 

um sorotipo de DENV e, portanto, possuiriam anticorpos não neutralizantes contra 

outros sorotipos restantes e, em conjunto com as altas taxas de viremia encontradas, 

a probabilidade de casos graves de dengue transfusional, seguindo a teoria do ADE, 

seria bastante alta o que difere dos relatos na literatura, onde poucos casos foram 

descritos e nenhum foi considerado como dengue grave.  

 Entre os hemoterapeutas, principalmente de regiões tropicais (108), tem 

havido um aumento na preocupação com a transmissão transfusional da dengue 

(109). O paralelo com a epidemia do WNV, que acometeu os Estados Unidos e 

Canadá a partir de 1999, é inevitável, lembrando que o WNV também é um flavivírus 

com transmissão por mosquitos. No caso do WNV, sua transmissão transfusional foi 

comprovada rapidamente e desde 2003 todo sangue doado nos EUA e Canadá é 

testado por biologia molecular para a identificação do RNA viral (110). Já em Porto 

Rico o NAT para DENV foram previamente implementada nos bancos de sangue do 

país após o relato de que uma receptora desenvolveu dengue grave (38) e mais 

recentemente a coleta de sangue foi interrompida por causa de um surto de outro 

arbovírus, o vírus chikungunya (CHKV), mesmo não havendo nenhum relato de 

transmissões deste vírus via transfusão de hemocomponentes (111), medida também 

tomada pelo governo da Itália (112). Em Portugal, após um surto de dengue na Ilha 

da Madeira, as autoridades implementaram a triagem por NAT para DENV para os 

doadores de sangue (113). Em Hong Kong, após o caso de dengue transfusional 

documentado em 2002, o Hong Kong Red Cross Blood Transfusion Service (BTS) 

intensificou o deferimento temporário de doadores em casos de viajantes que 

retornam de áreas de alta endemicidade (realizado também em alguns países não 

endêmicos) e também conscientizam os doadores a informar se desenvolveram 

sintomas como febre, dor de cabeça, dor retro orbital, mialgia, artralgia, vômitos ou 

erupção cutânea 2 semanas antes ou depois da doação (81, 114). 
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 No entanto, o Brasil que atualmente tem o maior número de casos 

reportados de dengue no mundo, não possui quaisquer medidas específicas em 

relação a prevenção da dengue transfusional, mesmo já tendo casos comprovados no 

país (82, 85).  

 Os testes NAT já são utilizados nos bancos de sangue brasileiros na rotina 

da triagem sanguínea para doenças transmissíveis pelo sangue, como os vírus da 

hepatite B e C (HBC e HCV) e HIV (78) onde foi possível observar a importância de 

tal ferramenta prevenindo casos de potencial transmissão transfusional provinda de 

doadores em fase de janela imunológica, quando os métodos sorológicos são 

incapazes de detectar a infecção (55). Nesse sentido, e analogamente ao ocorrido 

com o WNV, no caso de uma implementação de triagem, esta deverá ser feita com 

testes NAT para detecção do RNA viral ao invés de testes que detectam anticorpos 

do tipo IgM que como observado neste trabalho não seria o marcador ideal devido ao 

período de janela imunológica; ou mesmo o antígeno viral NS1, utilizado em alguns 

países, principalmente pelo teste NS1 ter apresentado baixa sensibilidade em 

epidemias de Porto Rico (38, 40) e na cidade de Santos em 2010 (39). 

 Portanto, mais trabalhos sobre a dengue transmitida por transfusão são 

necessários para estipularmos e avaliarmos os riscos reais e as consequências da 

doença em certos receptores de hemocomponentes e também para possibilitar o 

desenvolvimento de ensaios sensíveis e apropriados à triagem de doadores de 

sangue. Com estes dados será possível à análise da conduta correta e mais rentável 

para sua prevenção.  

 Atualmente as propostas mais discutidas no mundo para diminuir e conter 

este risco são: evitar a coleta de sangue em regiões afetadas, aplicar métodos de 

redução de patógenos para concentrados de plasma e plaquetas e implementação de 

NAT e quarentena enquanto aguarda informações pós-doação da saúde do doador, 

porém a implementação de tais medidas depende muito da viabilidade financeira e 

política de cada país (115).  

 No caso do Brasil o deferimento de doadores que vivem em regiões 

afetadas não é viável. Quanto a possibilidade de implementação de um screening por 

NAT somente dos hemocomponentes que seriam transfundidos em pacientes com um 

maior risco de desenvolvimento da doença (risco ainda não estabelecido) ou de todas 

as doações (idealmente não só para o DENV, mas para todos os arbovírus passíveis 

de transmissão identificados no país) seria um custo muito alto e em um país como o 
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Brasil onde a verba investida nos programas de saúde são limitadas e que é endêmico 

e onde os casos reportados anualmente passam dos milhares o custo-benefício desta 

implementação não parece ser positivo e tais recursos têm maior custo-benefício 

quando aplicados em programas de combate ao mosquito que tem um maior impacto 

na prevenção de casos da doença (116). 

 A técnica ideal para a prevenção da dengue e outras doenças por agentes 

passíveis de transmissão transfusional futuramente seria a de inativação de 

patógenos, pois acredita-se que com maiores estudos, competição entre empresas, a 

depreciação da tecnologia com o tempo, dentre outros fatores, esta tecnologia teria 

seu custo reduzido e também seria eficiente na utilização em todos os 

hemocomponentes obtidos em uma doação (117-119). Com a utilização desta técnica 

as transfusões de sangue seriam muito mais seguras, pois a mesma seria útil não só 

para agentes comprovadamente passíveis de transmissão por transfusões (Ex.: 

DENV, ZIKV, HIV, HCV etc.) como também para agentes infecciosos emergentes que 

sequer foram identificados ainda, como por exemplo outros flavivírus e arbovírus aos 

quais o Brasil é muito suscetível.  
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8 CONCLUSÃO 

 Encontramos uma taxa de 0,38% de amostras positivas para DENV RNA, 

todas sorotipadas como DENV-4. A soroprevalência encontrada foi de 51,3% e a 

incidência de IgM anti-DENV foi de 16,8%. Esta incidência observada reflete a 

amplitude da epidemia na população geral e indica um alto risco de transmissão 

transfusional deste agente nessa ocasião.  



74 
 

9 ANEXOS 

ANEXO A - Comprovantes de aprovação do projeto nos comitês de ética. 
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ANEXO B - Carta de aceite da agência de fomento. 
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ANEXO C - Artigos publicados ou no prelo produzidos durante o período do 
mestrado. 
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