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Dengue, Zika e Chicungunya são transmitidas pelas fêmeas do

mosquito Aedes aegypti, quando infectadas por algum vírus

causador destas doenças. Aproximadamente, uma em cada cinco

pessoas contaminadas desenvolve os sintomas. Embora, na maioria

das vezes, tais sinais sejam leves, sérias complicações podem

ocorrer. Sendo assim, é importante que o diagnóstico seja obtido

com rapidez.
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O Instituto de Biologia Molecular do

Paraná (IBMP), em conjunto com a

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),

desenvolveram um exame que

permitirá a realização do

diagnóstico simultâneo das doenças

transmitidas pelo A. aegypti. Esta

inovação tecnológica brasileira

facilitará a identificação das

doenças e reduzirá os custos com

exames, além de fornecer

resultados mais rápidos e precisos.

A principal técnica utilizada para tal finalidade é chamada de RT-PCR (Reação em Cadeia da Polimerase em

Tempo Real). Contudo, os testes laboratoriais necessitam ser realizados durante os 7 primeiros dias dessas

doenças, quando os RNAs dos vírus são detectáveis no soro do paciente. Como a viremia diminui ao longo do

tempo, o resultado negativo do teste não elimina a possibilidade de infecção por um desses flavivírus.

A análise clínica realizada pelo profissional de saúde em consulta médica é essencial, uma vez que é um

procedimento rápido e o doente pode iniciar o tratamento apropriado. Entretanto, a confirmação laboratorial

se faz necessária para a obtenção de um diagnóstico preciso.

Atualmente, estão disponíveis também os exames sorológicos para os três tipos de vírus. Essas análises

podem ser realizadas mesmo na ausência de sintomas, através da dosagem de anticorpos IgM e IgG,

produzidos pelo organismo do paciente. Quando o doente se cura da infecção, o sistema imunológico cessa a

produção de anticorpos do tipo IgM e inicia a confecção de imunoglobulinas G. Os anticorpos IgG permanece

no sangue pelo resto da vida, “criando” uma memória do organismo para as enfermidades.
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