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Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada como fator associado ao sangramento de 

mucosas em pacientes com dengue  

 

RESUMO 

A dengue é importante causa de doença febril em países tropicais e de acordo com sua nova 

classificação a presença de sangramentos em mucosas e alterações hepáticas alertam para 

possível evolução desfavorável. O envolvimento do fígado manifesta-se principalmente por 

elevação de aminotransferases ou hepatomegalia e as formas hemorrágicas da dengue 

associam-se ao prolongamento precoce do TTPA. Foram selecionados 554 indivíduos com 

diagnóstico laboratorial de dengue a partir de banco de dados formado no período de março 

de 2009 a maio de 2011, divididos em dois grupos: com e sem sangramento espontâneo de 

mucosa, e os parâmetros laboratoriais (aminotransferases, TTPA e plaquetas) foram 

comparados entre eles. Dos 554 indivíduos, 285 (51,4%) eram do sexo feminino e 269 

(48,6%) do sexo masculino, com idade média de 27,4 anos, mediana de 22 anos (3 meses a 92 

anos), 219 (39,5%) tinham idade ≤ 15 anos e 335 (60,5%) com idade > 15 anos, 166 (30%) 

pacientes apresentaram manifestação hemorrágica espontânea, contra 388 (70%) que não 

apresentaram sangramento. Dentre os pacientes que sangraram, 81 (48,8%) eram do sexo 

masculino e 85 (51,2%) do sexo feminino, predominando na faixa etária ≤ 15 anos com 

84/219 (38,4%) versus a faixa etária > 15 anos com 82/335 (24,5%). Pela localização, os 

sangramentos espontâneos apresentaram a seguinte ordem de ocorrência: gengivorragia, 

30,3% (64/166); hematêmese, 26,5% (56/166); epistaxe, 22,3% (47/166); melena, 8,1% 

(17/166); hematúria, 6,6% (14/166), hemoptise; 3,3% (7/166) e hemotoquezia 2,8% (6/166). 

O prolongamento de TTPA foi encontrado em 23% (82/358) dos pacientes, enquanto 77% 

(276/358) tiveram TTPA normal. O prolongamento de TTPA foi mais frequente na faixa ≤ 15 

anos com 51,2% versus a faixa etária >15 anos com 48,8% (p<0,05). Apenas 26% (138/524) 

apresentaram valores de AST maior que 175 e 74% (386/524) apresentaram AST até 175. Os 

valores de ALT apresentaram a seguinte distribuição: 16% (84/528) apresentam ALT maior 

que 200 e 84% (444/528) apresentam ALT até 200. Não houve associação entre elevação de 

aminotransferases e sangramentos (p > 0,05). Com a dicotomização das plaquetas em valores 

abaixo e acima de 50.000 mm3, o prolongamento de TTPA, apresentou resultado significativo 

para sangramentos espontâneos condicionado às plaquetas <50.000/mm³. Não foi encontrada 

associação entre alterações morfológicas do fígado e sangramentos espontâneos. Com a curva 

ROC foi estabelecido o ponto de corte de 41,3 segundos para a associação do TTPA com 

hemorragia espontânea de mucosa nos indivíduos estudados, com sensibilidade de 52,8%, 

especificidade de 69,2%, acurácia de 64,2%, Risco Relativo (RR) de 1,868 e Odds  Ratio 

(OR) 2,511. Na análise multivariada apenas os fatores de risco prolongamento de TTPA e 

plaquetas apresentaram associação significativa quanto à ocorrência de sangramentos 

espontâneos (p < 0,05). O prolongamento de TTPA mostrou-se como possível preditor de 

sangramento, no entanto, faz-se necessário avaliação de outros elementos do coagulograma 

para que esse dado possa adquirir maior consistência.  

 

Palavras-chave: Dengue. Dengue Grave. Aminotransferases. Tempo de Tromboplastina 

Parcial. Plaquetas. 

  



Factors associated with mucosal bleeding in patients with dengue 

 

ABSTRACT 

Dengue is an important cause of febrile illness in tropical countries and according to the new 

classification the presence of mucosal bleeding and liver changes correlates with possible 

adverse developments. The involvement of the liver is manifested primarily by increased 

aminotransferases levels or hepatomegaly and hemorrhagic forms of dengue are associated 

with the early prolonged aPTT. Information from 554 patients with a laboratory diagnosis of 

dengue from the database formed from March 2009 to May 2011 were collected, divided into 

two groups: with and without spontaneous mucosa bleeding, and laboratorial parameters 

(aminotransferases, aPTT and platelet ) were compared. Of the 554 subjects, 285 (51.4%) 

were female and 269 (48.6%) were male, mean age 27.4 years, median 22 years (3 months to 

92 years), 219 ( 39.5%) were aged ≤ 15 years and 335 (60.5%) aged> 15 years, 166 (30%) 

patients had spontaneous hemorrhagic manifestation, against 388 (70%) who did not have 

bleeding. Among the patients who bled, 81 (48.8%) were male and 85 (51.2%) were females, 

predominantly aged ≤ 15 years with 84/219 (38.4%) versus the age group > 15 years, with 

82/335 (24.5%) (p <0.01). By location, spontaneous bleeding showed the following order of 

occurrence: gingival bleeding, 30.3% (64); hematemesis, 26.5% (56); epistaxis, 22.3% (47); 

melena, 8.1% (17); hematuria, 6.6% (14), hemoptysis; 3.3% (7) and hemotoquezia 2.8% (6). 

The extension of APTT was found in 23% (82/358) of patients, while 77% (276/358) had 

normal aPTT. The enlargement aPTT was more frequent in the range ≤15 years with 51.2% 

versus age> 15 years with 48.8% (p <0.05). Only 26% (138/524) had values of AST greater 

than 175 and 74% (386/524) had AST up to 175. ALT values were distributed as follows: 

16% (84/528) have ALT greater than 200 and 84% (444/528) have ALT up to 200. There was 

no association between increased levels of aminotransferases and bleeding (p> 0.05). With the 

dichotomy of platelets in values below and above 50,000 mm3, the extension of aPTT, 

showed significant results (p <0.05) for spontaneous bleeding conditioning to platelets 

<50,000 / mm³. No association was found between morphological changes in the liver and 

spontaneous bleeding. With the ROC curve was established cutoff point of 41.3 seconds to 

the association of aPTT with spontaneous bleeding mucosa in studied subjects, with 

sensitivity 52.8%, specificity 69.2%, accuracy of 64.2% , relative risk (RR) of 1.868 and odds 

ratio (OR) 2.511. In multivariate analysis, only the risk factors enlargement aPTT and 

platelets were significantly associated for the occurrence of spontaneous bleeding (p <0.05). 

The extension of aPTT showed up as possible predictor of bleeding, however, it is necessary 

to evaluate other coagulation elements so that this data can acquire greater consistency. 

 

Keywords: Dengue. Severe dengue. Aminotransferases. Partial throboplastin time. 

Bloodplatelets. 
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1 INTRODUÇÃO 

A dengue é uma importante causa de doença febril em países tropicais e de acordo 

com sua nova classificação a presença de sangramentos em mucosas alerta para possível 

evolução desfavorável, sendo considerada sinal de alarme e indicadora da necessidade de 

internação hospitalar e realização de exames laboratoriais (WHO, 2009). Essa doença tem 

profundo efeito em múltiplos órgãos, sendo o fígado o mais comumente afetado (SAHA et al, 

2013; SAMANTA, SHARMA, 2015). 

O envolvimento do fígado na dengue é usualmente assintomático, manifestando-

se principalmente por hepatomegalia ou elevação de aminotransferases, que pode estar 

presente nos pacientes com dengue variando de 36,4% a 96% dependendo do estudo, sendo o 

nível da aspartato aminotransferase (AST) maior que o da alanina aminotransferase (ALT) 

(DINH et al, 2010; ROY et al, 2013; SAMANTA, SHARMA, 2015; YACOUB, WILLS, 

2014), com progressão para quadro clínico mais grave (NASCIMENTO et al, 2011) e picos 

no período de convalescença, do sétimo ao décimo dia (DINH et al 2010; LEE et al, 2012). 

Em estudo realizado no Rio de Janeiro envolvendo 1585 pacientes com dengue, encontrou-se 

elevação de aminotransferases em 65,2% dos pacientes, não havendo diferenças entre 

pacientes com infecção primária ou secundária (sequencial), no entanto, a elevação foi 

significativamente maior naqueles com dengue hemorrágica (ou dengue grave) (SOUZA et al, 

2004). 

Os mecanismos pelos quais se desenvolvem os fenômenos hemorrágicos na 

dengue são pouco compreendidos (YNG-HUEY et al, 2001). O fígado é o principal órgão de 

estoque da vitamina K, onde são sintetizados os fatores de coagulação dependentes dessa 

vitamina, tais como protrombina (fator II), fator VII, fator IX, fator X e proteína C, 

responsáveis pela via intrínseca da coagulação, que tem sua eficiência avaliada pelo Tempo 

de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPA) (MONROE et al, 2010). As formas hemorrágicas 

da dengue podem estar associadas ao prolongamento precoce do TTPA, como foi 

demonstrado por Shi-Wey et al (2012) em experimento in vitro no qual o antígeno não 

estrutural 1 (AgNS1) se ligou à protrombina de forma precoce e dose-dependente, inibindo 

sua ativação, o que contribui para essa alteração. Yng-Huey et al (2001) encontrou correlação 

entre prolongamento do TTPA e gravidade na dengue, em seu estudo, todos os pacientes com 

valores maior que 45 segundos apresentaram hemorragia. O estudo de coorte retrospectiva 

realizada em Singapura por Ing-Kit et al (2008) envolvendo 1937 pacientes internados com 

diagnóstico de dengue demonstrou que o prolongamento do TTPA é maior nos pacientes com 

manifestações hemorrágicas. Este dado contradiz a coorte prospectiva realizada na Colômbia 
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por Díaz-Quijano et al (2010), na qual foram estudados os fatores preditores de sangramento 

em crianças com manifestações hemorrágicas na dengue, não se observando diferença 

estatisticamente significante do TTPA entre as crianças com dengue clássica e das que 

evoluíram com manifestação hemorrágica. 

Há poucas pesquisas sobre o tema envolvendo a população brasileira. Este estudo 

buscou determinar a relação entre o sangramento de mucosas e o prolongamento do TTPA e 

alterações hepáticas evidenciadas por elevação de aminotransferases ou alteração de textura 

hepática, com a finalidade de utilizá-los como marcadores precoces das formas hemorrágicas 

da dengue, permitindo melhor assistência ao paciente durante a enfermidade e diminuindo a 

morbidade. 

Os resultados dessa dissertação serão apresentados na forma do artigo intitulado: 

"Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada associada a sangramento de mucosa na dengue", 

que teve como objetivo verificar a associação entre o prolongamento de TTPA e alterações 

hepáticas e a frequência de sangramento de mucosa em pacientes com dengue e propor um 

ponto de corte do TTPA através da curva ROC (Receiver Operator Characteristic) que 

demonstre a associação com hemorragia de mucosa nos indivíduos estudados. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Etiologia 

O agente etiológico da dengue foi um dos primeiros microorganismos a receber a 

denominação de vírus, em 1907, sendo descrito como agente filtrável submicroscópico. 

Em1906, Bancroft publicou as primeiras evidências do ciclo de transmissão, além de sugerir o 

Aedes aegypti como vetor da infecção, fato que logo depois foi confirmado por Agramonte e 

outros pesquisadores (TORRES, 2005). 

O vírus dengue (DENV) é uma das 30 espécies do gênero Flavivirusa causar 

doenças em humanos, são reconhecidos 04 sorotipos baseado em suas características 

antigênicas e genéticas, são eles DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4. O isolamento do 

vírus só ocorreu em 1943 por Kimura e confirmado por Hotta em 1944, sendo denominado 

sorotipo 1, em 1945 foi isolado o sorotipo 2, e em 1956, foram isolados no Sudeste Asiático 

os sorotipos 3 e 4 (HALSTEAD, 1988). 

O vírus dengue é formado por partículas esféricas de 40 a 50nm de diâmetro 

comum envoltório lipídico que envolve o núcleo capsídeo isométrico medindo em torno de 

30nm de diâmetro. A borda do envoltório tem finas projeções em sua superfície, constituídas 

pelas proteínas estruturais da membrana do envoltório. O nucleocapsídeo viral inclui a 

proteína do capsídeo e o genoma de ácido ribonucleico (RNA) (TORRES, 2005). 

 

2.2 Epidemiologia 

Dengue é a arbovirose mais prevalente no mundo, sendo um grande problema de 

saúde pública em áreas tropicais e subtropicais (CASTRILLÓN et al, 2010; HOTTZ et al, 

2014; ICHIRO, 2007; WHO, 2009; YACOUB, WILLS, 2014), pelo aumento da população do 

mosquito transmissor (Aedes aegypti) e pela falta de uma vacina para sua prevenção 

(KAREN, ENOVALDO, 2013). É considerada uma das causas mais comuns de 

hospitalização e morte em áreas endêmicas, compostas por 112 países de clima tropical e 

subtropical (WHO, 2009). 

Foi descrita nos séculos 19 e 20, em países das Américas, norte da África e Ásia, 

mas há registros em uma enciclopédia chinesa datada de 610 d.C. que traz os primeiros relatos 

sobre uma doença febril benigna, caracterizada por mialgia, artralgia, cefaléia, com 

transmissão por insetos relacionados à água (GUBLER, 1998; GUZMAN, KOURI, 2003; 

TORRES, 2005). Historicamente, os primeiros relatos oficiais atribuídos à dengue clássica, 

ocorreram em 1779 e 1780, quando aconteceu uma grande epidemia nos três continentes 

(Ásia, África e América do Norte) (TORRES, 2005). 
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Inicialmente as epidemias de dengue eram descritas a cada 10-30 anos, não sendo 

comum a recorrência de epidemia em uma mesma localidade. Durante e após a Segunda 

Guerra Mundial, esse padrão epidêmico modificou-se e nas últimas décadas vem ocorrendo 

um encurtamento nos intervalos entre as epidemias, variando de um a três anos, associada a 

um aumento do número de casos de Febre Hemorrágica da Dengue (FHD) (CORDEIRO et al, 

2008). 

Estima-se que 2,5 bilhões de pessoas no mundo estão sob o risco de adquirir a 

infecção e mais de 50 milhões de pessoas são infectadas anualmente, resultando em 500.000 

hospitalizações por dengue hemorrágica, com letalidade de 5% em algumas regiões 

(GUZMAN et al, 2010; HALSTEAD, 2007), estando estritamente relacionada à qualidade do 

atendimento (KAREN, ENOVALDO, 2013). Atualmente, a dengue é endêmica em quase 

todos os continentes, exceto na Europa, e epidemias de FHD ocorrem na Ásia, Américas e em 

algumas ilhas do Pacífico. Nos países asiáticos a doença continua a afetar predominantemente 

crianças, apesar do aumento no número de casos notificados acima dos 15 anos nas Filipinas e 

Malásia (PINHEIRO, CORBER, 1997). Estudos epidemiológicos sugerem que idade jovem, 

sexo feminino, obesidade, cepa viral e variações genéticas no complexo maior de 

histocompatibilidade humano sejam fatores de risco para dengue grave (SIMMONS et al, 

2012). 

Figura 1 - Área de risco para transmissão da dengue, 2013 

 

Fonte: Dengue Map. Disponível em: <http://www.healthmap.org/dengue/pt/> Acesso em: 04 maio 2015 
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Nas Américas, a reemergência de FHD ocorreu em Cuba em 1981, 30 anos após a 

descrição da doença no sudeste asiático. A epidemia de FHD em Cuba foi causada pelo 

DENV-2 e antecedida em 4 anos por uma epidemia de dengue clássica causada pelo DENV-1 

(PINHEIRO, CORBER, 1997). 

Aparentemente, o mesmo evento ocorreu no Brasil que sofreu a introdução do 

DENV-1 em 1986 seguida do DENV-2 quatro anos mais tarde, porém naquele momento a 

epidemia diferiu das ocorridas no Sudeste Asiático e em Cuba pelo predomínio dos casos 

entre adultos, o que em parte pode ser justificado pela possível circulação de diferentes 

genótipos de DENV-2, alguns mais virulentos como o asiático que circulou em Cuba 

(SIQUEIRA JÚNIOR et al, 2005).  

Mais recentemente no Brasil, em 2014, foram diagnosticados 591.080 casos 

prováveis de dengue, sendo o Nordeste responsável por 90.192 (15,3%) dos casos, a terceira 

região do Brasil em número de casos, com incidência de 160,5 casos/100.000 habitantes. 

Nesse mesmo anos, a Paraíba teve 5.575 casos prováveis de dengue, com incidência de 141,4 

casos/mil habitantes (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 2015). 

 

Figura 2 - Casos prováveis de dengue por semana epidemiológica de início de sintomas, Brasil, 2013 e 

2014 

 

Fonte: BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 2015 

 

2.3 Fisiopatologia 

A dengue tem um amplo espectro de manifestações clínicas, desde doença febril 

auto-limitada à dengue grave, uma síndrome ameaçadora da vida associada ao aumento da 

permeabilidade vascular, resultando em redução do volume de plasma intravascular com 

progressão para hipotensão, hemorragias e choque, sendo o extravasamento vascular e a 

plaquetopenia com alteração do perfil das citocinas características essenciais dessa forma da 
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doença (HOTTZ et al, 2014; WHO, 2009; WILLS et al, 2009), pode haver ainda disfunção 

hepática, marcada pela elevação das aminotransferases (DINH et al, 2012). Essa variabilidade 

pode ser decorrente da idade e do estado imunológico do paciente (GUZMAN et al, 2010), 

geralmente sendo os sangramentos mais frequentes e mais graves nos maiores de 15 anos; 

enquanto nos menores de 15 anos observa-se maior frequência de extravasamento vascular 

(DINH et al, 2012). 

A patogênese da dengue ainda não é totalmente compreendida. Logo após o 

repasto da fêmea do Aedes aegypti, ocorre infecção local e replicação do vírus da dengue em 

queratinócitos e células dendríticas, como as células de Langerhans. O alvo final do vírus 

dengue são principalmente as células do sistema reticuloendotelial (fígado, medula óssea e 

baço), incluindo monócito/macrófago, linfócitos e células de Kupffer. Em última instância a 

infecção pelo vírus dengue leva à disfunção endotelial, mas permanece obscuro se as células 

endoteliais são ativadas in vivo pelas citocinas e quimiocinas secretadas pelas células do 

sistema imunológico ou se as células do endotélio são diretamente danificadas pelo DENV 

(VERVAEKE et al, 2015), apesar disso aceita-se que que as citocinas pró-inflamatórias 

desempenhem um papel crucial na patogênese da dengue (HOTTZ et al, 2014). 

As células do endotélio vascular infectadas além de secretar o AgNS1 e 

anticorpos contra ele, também podem contribuir para a patogênese da dengue. O AgNS1 é a 

única proteína viral secretada no sangue dos pacientes durante a fase aguda da dengue e está 

implicada na patogênese da dengue e da imunoevasão, e maiores concentrações séricas desse 

antígeno estão associadas a doença mais grave (VERVAEKE et al, 2015). 

Para SIMMONS et al (2012) o aumento da permeabilidade vascular se deve à 

disfunção do glicocálix endotelial, levando ao extravasamento seletivo de algumas moléculas, 

justificando a hipoalbuminemia e proteinúria, e não pela infecção das células endoteliais, 

visto que não há alterações maiores detectadas pelo estudo histopatológico da 

microvasculatura (SIMMONS et al, 2012). 

Há evidencias de que pacientes com formas mais graves da doença apresentam 

maiores níveis de IL-10, IL-2, IFN-gama e TNF que contribuem para maior dano tecidual e 

alteração da homeostase (GUZMAN et al, 2010). Durante a FHD, o complemento também é 

ativado e os níveis de C3a e C5a se correlacionam com a gravidade da doença. O AgNS1 se 

mostra capaz de ativar o complemento, o que sugere ligação entre o vírus, a ativação do 

complemento e desenvolvimento de FHD/SCD; outra hipótese sugere que a reação cruzada 

entre o AgNS1 e as plaquetas humanas e células endoteliais aumentam níveis de anticorpos 

que causam danos a essas células (GUZMAN et al, 2010). 
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2.4 Classificação 

Depois de um período de incubação que pode variar de 3 a 15 dias a doença 

inicia-se de forma abrupta passando por três fases: febril, crítica e convalescença (KAREN, 

ENOVALDO, 2013).  

Por ser uma síndrome com amplo espectro de apresentação, clínica inicial pouco 

específica e desfecho às vezes imprevisível, a identificação precoce dos casos graves de 

dengue representa um verdadeiro desafio, o que motivou a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) a publicar em 1997 a classificação clínica da dengue, dividindo-a em: Febre da 

Dengue (FD), Febre Hemorrágica da Dengue (FHD) e Síndrome do Choque da Dengue 

(SCD). 

Um dos principais questionamentos sobre os critérios estabelecidos pela OMS 

está na sua origem, que se deu a partir de um estudo pioneiro em Bangkok em 1960, numa 

epidemia de FHD em crianças, sendo então estabelecidos em 1974 e extrapolados para 

pacientes de diferentes faixas etárias e outras regiões do planeta, como as Américas, onde a 

doença tem se expandido nas últimas décadas (BANDYOPADHYAY et al, 2006). Por 

apresentar algumas dificuldades na identificação dos casos graves, a OMS publicou em 2009 

uma nova classificação baseada em estudo que incluía uma maior população de adultos 

(KHURSHEED et al, 2013).  

A nova classificação reconhece dengue sem e com sinal de alarme e dengue 

grave, e foi derivada de um estudo desenvolvido em países da Ásia e América Latina 

envolvendo quase 2000 pacientes (YACOUB, WILLS, 2014). Ébaseada em níveis de 

gravidade e tem a vantagem de ser mais prática no momento da tomada de decisão pelo 

médico assistente, principalmente por definir o nível de cuidado para cada paciente de acordo 

com a clínica apresentada. 

Dispõe de três níveis: dengue sem sinais de alarme (DSSA), dengue com sinais de 

alarme (DCSA) e dengue grave (DG). Os sinais de alarme são dor abdominal, vômitos 

persistentes, evidência clínica ou laboratorial de extravasamento plasmático, sangramento de 

mucosa, letargia, hepatomegalia maior que 2 centímetros abaixo do rebordo costal direito e 

aumento de hematócrito concomitante com a queda das plaquetas. Os sinais de gravidade são 

extravasamento vascular levando ao choque ou derrame pleural com desconforto respiratório, 

sangramento grave, conforme avaliação do médico assistente, envolvimento importante de 

órgãos, com aminotransferases maiores que 1000U/l, rebaixamento do nível de consciência e 

acometimento cardíaco. Na nova classificação o sangramento de mucosas e a elevação de 
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aminotransferases ganharam destaque como marcador de gravidade, valorizando os esforços 

para compreender os mecanismos que predispõe ao sangramento (WILLS et al, 2009). 

A principal característica da DCSA/DG é o aumento da permeabilidade vascular, 

levando ao extravasamento plasmático na microvasculatura pleural e cavidade abdominal, 

podendo ser insidiosa ou evoluir rapidamente para a SCD(LEI et al,2008; PHUONG et al, 

2004; RIGAU-PÉREZ, 2006; VERVAEKE et al, 2015), além disso, o comprometimento de 

órgãos per se já é considerado dengue grave (KAREN, ENOVALDO, 2013). 

 

2.5 Alterações de Plaqueta e da Hemostasia 

O sangramento na dengue é resultante da ação combinada de plaquetopenia, 

disfunção das plaquetas remanescentes e fibrinólise aumentada, mas sua fisiopatologia não 

está completamente elucidada (SHI-WEI et al, 2012;WILLS et al, 2002; WILLS et al, 2009; 

YNG-HUEY et al, 2001). As alterações hemostáticas envolvem três fatores principais: 

alterações vasculares, plaquetopenia e múltiplas alterações no sistema coagulação-fibrinólise, 

como diminuição dos níveis de fibrinogênio, aumento nos níveis de produtos da degradação 

do fibrinogênio, prolongamento de TTPA, níveis diminuídos de fatores de coagulação VIII e 

XII, plasminogênio, protrombina e α-2-antiplasmina (MONROY, RUIZ, 2000). 

A plaquetopenia é um marco da infecção na dengue, comum na dengue clássica e 

sempre encontrada na FHD, e sabe-se que há incremento da ativação plaquetária e da 

apoptose. As plaquetas ativadas são mediadoras da resposta imunológica por uma variedade 

de mecanismos, incluindo interação com citocinas e leucócitos, nos pacientes com dengue há 

maior agregação plaquetas-monócitos. Também há aumento da fagocitose de plaquetas 

apoptóticas nos pacientes infectados (HOTTZ et al, 2014). 

São diversos os mecanismos propostos e estudados para a plaquetopenia, que 

envolvem produção diminuída e destruição periférica aumentada das plaquetas, que ocorre no 

período de defervescência da febre e cerca de dois dias antecedendo o choque.Tem sido 

demonstrado que a produção diminuída neste momento tem pouca importância, pois o que se 

observa é uma medula com um número normal ou aumentado de megacariócitos (RIGAU-

PÉREZ, 2006). Estudos demonstram que a intensidade da plaquetopenia se correlaciona com 

o grau de viremia e com a magnitude da resposta imune (DÍAZ-QUIJANO et al, 2006.). 

As plaquetas tendem a cair durante o curso da doença, atingido seu nadir após a 

defervescência da febre, sendo que valores abaixo de 50.000/mm³ são mais frequentes na 

doença grave, sendo considerado um fator de risco para o sangramento (YACOUB, WILLS, 

2014). Díaz-Quijano et al (2008) destaca um estudo realizado na Colômbia com 790 
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pacientes, que revelou uma forte associação entre plaquetas abaixo de 50.000/mm3 e 

hemorragia espontânea. Esta associação mostrou-se independente da idade, sexo e tempo de 

evolução dos sintomas (DÍAZ-QUIJANO et al, 2008.). 

Apesar da plaquetopenia ser um componente da FHD, não há uma correlação com 

intensidade de sangramento, nem é este último a causa principal do choque e da morte dos 

pacientes. Estudos de Nimmannitya (1987) demonstraram que apenas 15% dos casos de 

choque (Grau IV) com plaquetopenia inferior a 50.000/mm3, apresentavam sangramentos 

volumosos (NIMMANNITYA, 1987). 

A coagulopatia de consumo está relacionada ao sangramento na dengue, e os 

casos mais graves apresentam um prolongamento no TTPA. Esse efeito pode estar 

relacionado à ação direta do vírus na função celular, ou pode ser o resultado da ativação 

imune ou de vias da inflamação (NIMMANNITYA, 1999). Em vários estudos há evidências 

de que o tempo de protrombina (TP) e o TTPA estão prolongados e há diminuição dos níveis 

de fibrinogênio na dengue, mas os níveis dos produtos de degradação do fibrinogênio não 

estão elevados como seria esperado na coagulação intravascular disseminada (CIVD) clássica. 

Há relatos de redução na atividade de fatores da coagulação específicos II, V, VII, VIII, IX, 

X, antitrombina e α-2-antiplasmina na fase aguda da FHD em alguns pacientes (WILLS et al, 

2002). 

Embora edema perivascular seja óbvio, nenhuma destruição das células do 

endotélio vascular tem sido relatada. A alteração funcional das células endoteliais é 

provavelmente causada pelo efeito de citocinas. Anticorpos anti-NS1 podem por reação 

cruzada com as células endoteliais não infectadas e levá-las a sofrer apoptose. O endotélio 

tem papel crucial na hemostasia, seu dano pode desestabilizar a balança 

procoagulante/anticoagulante e aumentar a tendência a sangramentos. O sequestro de 

plaquetas pela ativação de células endoteliais também contribui para o desenvolvimento da 

plaquetopenia (LEI et al, 2008). 

Há evidência clínica de que a lesão endotelial na dengue também se associa a 

alterações dos níveis séricos de fatores da coagulação. A infecção pelo vírus dengue estimula 

propriedades anticoagulantes do endotélio e aumenta fibrinólise levando a maior risco de 

hemorragias in vivo (VERVAEKE et al, 2015). O vírus  dengue induz uma vasculopatia e 

coagulopatia que são envolvidas na patogênese da hemorragia, e um desequilíbrio entre 

coagulação e fibrinólise aumenta a probabilidade de grave hemorragia na FHD/SCD (LEI et 

al,2008). 
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Na dengue, as manifestações hemorrágicas são decorrentes da diminuição das 

plaquetas e alterações vasculares, mas com a evolução da gravidade da doença, sangramento 

massivo com CIVD pode ocorrer. A hemostasia é mantida pelo balanço entre coagulação e 

fibrinólise. O sistema de coagulação pode ser ativado pelas vias intrínseca ou extrínseca para 

formar trombina, que converte fibrinogênio em fibrina. O sistema fibrinolítico por outro lado, 

pode quebrar fibrina em produtos de degradação da fibrina. Durante a infecção aguda por 

dengue os parâmetros da coagulação, tais como, contagem de plaquetas, TTPA, bem como os 

parâmetros fibrinolíticos estão alterados. O TTPA está prolongado, enquanto o ativador de 

plasminogênio está aumentado. Coagulação e fibrinólise estão ativadas e esta ativação é mais 

grave na FHD/SCD do que nos pacientes com dengue clássica. O TTPA pode estar 

prolongado na dengue, possibilitando sua medida como um indicador precoce de gravidade da 

doença, fato que não ocorre com o tempo de protrombina (TP), o que indica que o defeito 

ocorre na via intrínseca da coagulação (LEI et al,2008). 

Shi-Wei et al (2012) estudaram o papel do AgNS1 na patogenia da dengue 

evidenciando que esta proteína pode se ligar aos fatores de coagulação, prejudicando sua 

função. Por meio de um preparado purificado da proteína NS1 recombinante descobriu-se que 

o rNS1 é capaz de se ligar à protrombina, mas não à proteína controle. Apesar de não alterar 

TP ou a atividade de protrombina (AP), o rNS1 se mostrou capaz de prolongar o TTPA e 

inibir a ativação da protrombina (SHI-WEI et al, 2012), além de causar aceleração da 

fibrinólise, pois consegue se ligar diretamente ao plasminogênio ativado (MONROY, RUIZ, 

2000; WILLS et al, 2002) e também à protrombina (YUNG-CHUN et al, 2013). Além disso, 

os pacientes infectados pelo DENV-2 com níveis séricos mais elevados de AgNS1 evoluíram 

mais para formas graves (FHD) do que aqueles com níveis mais baixos, apesar de não ter sido 

estabelecido o ponto de corte (LIBRATY et al, 2002). 

Embora não tenha sido identificada nenhuma via ligando conhecidos eventos 

imunopatogênicos com efeitos definitivos sobre a permeabilidade vascular e mecanismos de 

tromborregulação, dados preliminares sugerem que essa transitória disfunção ocorra na 

camada de glicocálix endotelial. Essa camada funciona como uma peneira molecular, 

restringindo seletivamente moléculas dentro do plasma, de acordo com o seu tamanho, carga e 

forma, sendo observada a hipoalbuminemia e proteinúria durante a infecção pelo DENV. O 

próprio vírus e o AgNS1 se aderem ao sulfato de heparina, elemento estrutural chave do 

glicocálix, produzindo essa transitória desregulação (SIMMONS et al, 2012). 

Em estudo realizado no Vietnã com 167 crianças com diagnóstico de dengue 

internadas em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o prologamento de TTPA se mostrou 
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proporcional à gravidade do caso, no entanto nesse estudo não foi analisada a frequência de 

sangramento nessas crianças (WILLS et al, 2002).O desenvolvimento de um amplo espectro 

de sangramento, desde sangramento leve de pele até sangramento grave de mucosa sugere 

uma combinação de anormalidades causadas pela dengue associada a características 

intrínsecas do paciente, não sendo justificada pela plaquetopenia per se (DINH et al, 

2012).Com base nesses fatos, este estudo pretende contribuir para o esclarecimento dessa 

associação. 

 

2.6 Alterações Hepáticas 

O fígado é um dos órgãos alvo na dengue e a disfunção hepática pode ocorrer 

durante o curso da doença. A agressão aos hepatócitos induz à elevação das aminotransferases 

detectadas no sangue periférico(KAREN, ENOVALDO, 2013; NGUYEN et al, 1997; 

NIMMANNITYA, 1987; PREMARATNA et al, 2007). Esse aumento comumente não 

ultrapassa cinco vezes os valores normais e raramente se elevam acima de dez vezes. Quando 

isso ocorre, existe uma associação com as formas mais graves, mesmo que ainda não se 

conheça o ponto de corte que melhor diferencie DC de FHD (MACEDO et al, 2006; 

SOUNDRAVALLY et al, 2010; SUDJARITRUK, OBERDORFER, 2011; VÁZQUEZ-

PICHARDO et al, 2006). 

O acometimento do fígado na dengue não é incomum e é descrito na literatura 

desde 1970 (PARKASH et al, 2010), pode ser multifatorial por invasão direta e replicação 

viral, uso de medicamentos hepatotóxicos e hipoperfusão (KAREN, ENOVALDO, 2013). 

Acredita-se que a lesão hepática é um processo mediado por células T envolvendo interação 

entre anticorpos e o endotélio concomitantemente a uma tempestade de citocinas e fatores do 

hospedeiro como polimorfismo genético (SAMANTA, SHARMA, 2015). A captação do 

AgNS1 pelos hepatócitos promove a infecção viral do fígado; os achados patológicos incluem 

necrose centro-lobular, degeneração gordurosa, hiperplasia das células de Kupffer, corpos 

acidófilos e infiltração monocitária do trato portal (DINH et al, 2010; GUZMAN et al, 2010; 

HUERRE et al, 2000; WAHID et al, 2000). 

Em estudo retrospectivo realizado na Colômbia com crianças menores de 18 anos 

de idade, no período de 2006 a 2011, foram pesquisadas alterações pouco usuais na dengue, 

entre estas as mais encontradas foram alterações hepáticas (KAREN, ENOVALDO, 2013). 

Nascimento et al (2011) encontraram alterações de aminotransferases em todos os pacientes 

com dengue hemorrágica, e em apenas 83,3% dos pacientes com dengue clássica, sendo essa 

diferença estatisticamente significante, no entanto, o número de casos estudados foi 
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considerado pequeno. Em estudo retrospectivo, Lee et al (2012) mostraram que a elevação de 

aminotransferases se associa à gravidade na dengue, mas não é útil para diferenciar os níveis 

de gravidade da doença, dado que foi corroborado por Samanta, Sharma (2015). Nos 

pacientes que apresentaram sangramentos as aminotransferases eram significativamente mais 

elevadas do que nos pacientes sem sangramento (WAHID et al, 2000). 

Diferente de outras infecções virais, na dengue o aumento da AST é usualmente 

maior do que o da ALT e acredita-se que isso se deva à agressão aos miócitos. Níveis 

elevados de aminotransferases têm sido sugeridos como potencial marcador para ajudar a 

diferenciar dengue de outras infecções virais durante a fase febril inicial, mas não são 

preditores independentes de gravidade entre os pacientes com diagnóstico de 

dengue(JAGADISHKUMAR et al, 2012; VILLAR-CENTENO et al, 2008). No Brasil, Souza 

et al (2004) estudaram 1585 pacientes com média de idade de 35,5 anos e evidenciaram o 

aumento da AST em 63,4% e ALT em 45% dos pacientes, sendo que 16,9% apresentaram o 

aumento de pelo menos uma das enzimas acima de três vezes o valor normal e 3,8% um 

aumento de dez vezes (SOUZA et al, 2004). Devido ao fato de ocorrer uma hepatite leve na 

dengue, uma análise de correlação linear e regressão mostrou uma forte associação entre os 

níveis de aminotransferases elevados e o TTPA prolongado. A disfunção hepática 

possivelmente é responsável pela diminuição da síntese de fatores específicos da via 

intrínseca (LEI et al, 2008). 

O fígado é usualmente palpável na FHD e apesar do seu tamanho não se 

correlacionar com a gravidade da doença, seu aumento é mais observado nos casos que 

evoluem com choque(WHO, 1997). Hepatomegalia é mais comum em pacientes com FHD 

quando comparados aos pacientes com FD (WAHID et al, 2000). Em estudo realizado por 

Dinh et al (2010) foram encontrados resultados semelhantes, com elevação de 

aminotransferases associada a maior gravidade no extravasamento capilar e nos 

sangramentos, apesar disso não foram evidenciados prolongamento de TTPA e diminuição de 

fibrinogênio, sugerindo que o sangramento teria como causa apenas plaquetopenia e 

disfunção plaquetária, sem relação com alteração da função de síntese hepática. Em estudo 

com 120 casos, encontrou-se hepatomegalia em 80,8% dos pacientes, estando presente em 

93,1% dos pacientes com dengue grave, em 84,4% dos casos com dengue com sinais de 

alarme e em 13,3% naqueles sem sinal de alarme (ROY et al, 2013). 

A ultrassonografia de abdome superior permite uma adequada avaliação da dor 

abdominal, permitindo a identificação de diversas alterações relacionadas à dengue, como 
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ascite, derrame pleural, espessamento da parede da vesícula biliar, hepatomegalia e 

esplenomegalia, além de ser útil para o diagnóstico diferencial(BHATTY et al, 2009). 

A dor em epigastro é uma dor reflexa pelo líquido extravasado em região 

abdominal que irrita os pares de nervos existentes na região retroperitoneal. O extravasamento 

também ocorre nas alças intestinais aumentando seu volume pelo líquido acumulado sob a 

camada serosa provocando dor abdominal difusa. O espessamento da parede da vesícula biliar 

ocorre por extravasamento plasmático e pode causar dor em hipocôndrio direito (KAREN, 

ENOVALDO, 2013).  

Em estudo realizado por Castrillón et al (2010), foram encontradas alterações 

ultrassonográficas em 38% dos pacientes internados com diagnóstico de dengue, no entanto, 

as alterações não foram correlacionadas à classificação clínica de dengue, Rajoo et al (2008) 

encontraram hepatomegalia em 12,1% dos pacientes com dengue que fizeram parte de seu 

estudo prospectivo. Em estudo envolvendo 40 pacientes com diagnóstico confirmado de 

dengue, cerca de 28% deles apresentavam colecistite acalculosa, visualizada pela 

ultrassonografia abdominal, porém não se sabe ao certo o que levaria a este quadro, mas se 

acredita que o aumento da permeabilidade vascular contribua para isto (BHATTY et al, 

2009). 

As evidências científicas não são consensuais quanto aos fatos relacionados ao 

sangramento, alguns evidenciam apenas a plaquetopenia como causa, outros demonstram que 

as alterações hepáticas, evidenciadas pela elevação de aminotransferases, alteração de textura 

hepática ou alteração da via intrínseca da coagulação podem ser causas associadas à 

hemorragia. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Ojetivo Geral 

Verificar se há associação entre o prolongamento de TTPA, elevação de 

aminotransferases e alteração de textura do fígado e a frequência de sangramento de mucosa 

em pacientes com dengue atendidos em hospitais de referência na cidade de João Pessoa/PB 

no período de 2009 a 2011. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

•Caracterizar o perfil demográfico dos pacientes com dengue que apresentaram sangramento 

de mucosa; 

•Identificar a frequência de pacientes com sangramento de mucosa, prolongamento de TTPA 

e aumento de aminotransferases (AST e ALT); 

•Averiguar se existe a associação do prolongamento de TTPA com a presença de 

sangramento, entre alteração da textura do fígado e sangramento de mucosa e entre o aumento 

de aminotransferases (AST e ALT) acima de cinco vezes o limite superior de normalidade e 

os sangramentos de mucosas. 

•Estabelecer um ponto de corte do TTPA através da curva ROC (Receiver Operator 

Characteristic) que demonstre a associação com hemorragia de mucosa nos indivíduos 

estudados. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Desenho do Estudo 

Foi realizado um estudo de caso-controle aninhado selecionado a partir de coorte 

de pacientes atendidos com diagnóstico de dengue no setor de Emergência e/ou internados 

nos seguintes hospitais: Hospital Universitário Lauro Wanderley – Universidade Federal da 

Paraíba (HULW–UFPB) e Hospital da UNIMED João Pessoa/PB, durante o período de março 

de 2009 a maio de 2011. 

 

4.2 Local do Estudo 

O estudo foi realizado nos seguintes hospitais: Hospital Universitário Lauro 

Wanderley - Universidade Federal da Paraíba (HULW-UFPB) que presta atendimento público 

e Hospital da UNIMED João Pessoa/PB que presta atendimento privado. 

 

4.3 População do Estudo 

Pacientes com diagnóstico laboratorial de dengue confirmado por testes 

sorológico (IgM e IgG), detecção de RNA viral (RT-PCR) e/ou detecção do AgNS1, que 

foram atendidos no pronto atendimento ou internados em enfermaria ou UTI do setor de 

Doenças Infectocontagiosas do HULW-UFPB e Hospital da UNIMED João Pessoa/PB. 

 

4.4 Definição do Tamanho Amostral 

Por ter sido esse trabalho originado a partir de uma coorte o tamanho da amostra 

foi predefinido pelo estudo referido, sendo incluídos um total de 554 indivíduos, que foram 

divididos em caso e controle. 

 

4.4.1 Definição de caso: 

Pacientes com diagnóstico de dengue que apresentaram sangramento de mucosa 

(gengivorragia, epistaxe, hemoptise, hematêmese, melena, hematoquezia ou hematúria) com 

um total de 166 indivíduos após excluir aqueles que tinham alguma hepatopatia ou doenças 

prévias que alteram hemostasia. 

 

4.4.2 Definição de controle: 

388 pacientes com diagnóstico de dengue que não apresentaram sangramento de 

mucosas. 
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4.5 Definição e Categorização das Variáveis das coletas de dados 

Os dados foram obtidos em banco de dados já existente, as variáveis utilizadas na 

etapa de fatores associados à manifestação hemorrágica na dengue estão divididas em duas 

tabelas, definidas como: variáveis dependentes e variáveis independentes. 

Tabela 1 - Variáveis dependentes (categoria dicotômica)  

Variável Definição Conceitual Tabulação 

Sangramentos 

de mucosa 

Gengivorragia, epistaxe, hemoptise, hematêmese, melena, 

hematoquezia ou hematúria.  

1-sim 

2-não 

0-ignorado 

 

Tabela 2 - Variáveis independentes  

Variável Definição Conceitual Tabulação 

TTPA 
Exame laboratorial que avalia a eficiência da via 

intrínseca da coagulação 

1 – Normal até 45s 

2 – Prolongado> 45s 

0 – Não realizado 

AST 

Enzima encontrada no citoplasma e mitocôndrias 

de células hepáticas, além de coração, músculo 

esquelético, rins, pâncreas e hemáceas. São 

liberadas no sangue quando há dano à membrana 

do hepatócito.. 

1 – > 5 vezes o LSN (>175) 

2 – ≤ 5 vezes o LSN (≤175) 

0 – não realizado 

ALT 

Enzima encontrada principalmente nos 

hepatócitos. Seus níveis séricos se elevam quando 

há dano hepático, sendo mais específico para este 

tipo de lesão. 

1 – > 5 vezes o LSN (>200) 

2 – ≤5 vezes o LSN (≤200) 

0 – não realizado 

Plaquetas 

São fragmentos celulares que se formam na 

medula óssea vermelha, a partir da fragmentação 

do citoplasma de megacariócitos, atuam na 

formação de coágulos de sangue. 

1 – ≥ 50.000/mm³ 

2 – < 50.000/mm³ 

Textura do 

Fígado 
Características morfológicas do fígado 

determinadas pela ultrassonografia de abdome 

superior 

1 – Homogêneo 

2 – Heterogêneo 

Tamanho do 

Fígado 

1 - Normal 

2 – Aumentado 

Ecogenicidad

e do Fígado 

1 - Normal 

2 – Aumentada 
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4.6 Análise Estatística 

O software Excel - 2007 foi utilizado na construção de um banco de dados para as 

questões contidas no instrumento de coleta dos dados. As informações contidas no banco de 

dados foram transferidas para o pacote estatístico SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) – versão 13.0. As variáveis estudadas foram mensuradas nos níveis das escalas: 

nominal, ordinal, intervalar e das razões. Inicialmente, efetuou-se a codificação das variáveis 

pertinentes e procedeu-se à consistência dos dados. 

Na sequência, e de acordo com objetivos específicos propostos, foram utilizadas 

técnicas da estatística inferencial bivariada e multivariada, tendo sido aplicados os seguintes 

testes estatísticos, ao nível de 5% de significância: Teste de Normalidade (Kolmogorov-

Smirnov): teste não-paramétrico para verificação da normalidade da distribuição 

probabilidade de uma variável quantitativa, compara a distribuição de frequências amostral 

acumulada da variável quantitativa considerada com a função de distribuição acumulada da 

Normal padronizada; Teste de Levene para comparação de duas variâncias; teste paramétrico 

para comparação da igualdade de duas variâncias populacionais (homocedasticidade). Usa a 

estatística F de Snedecor, graus de liberdade, g.l = (1, 2) como estatística de teste; Teste U 

de Mann-Whitney para comparação de duas amostras independentes: teste não-paramétrico 

correspondente ao teste t, utiliza “distribuição livre” não necessita da condição de 

normalidade e homocedasticidade dos dados; Teste de associação de 2 – Teste não-

paramétrico para tabela de dupla entrada l x c. Mede a existência ou não de associação entre 

duas variáveis categóricas, em particular é usado em tabela de contingência 2x2 para variáveis 

dicotômicas e OddsRatio (OR) – Razão de chances ou vantagens, também conhecida como a 

razão dos produtos cruzados numa tabela de contingência 2x2 OR (IC. 95%). Calculada a 

partir do Teste de associação de 2 ou da Regressão logística binária. A curva ROC 

mostrando a área sob a curva (AUC) foi gerada para determinar a performance dos valores de 

TTPA como preditor de sangramento. 

 

4.7 Fase Descritiva 

Para o levantamento do perfil demográfico dos pacientes em relação às variáveis 

inerentes ao objeto de estudo, procedeu-se à análise estatística através da construção de 

tabelas de frequências simples, medidas descritivas, cruzamentos de variáveis (tabelas de 

frequências conjuntas) e gráficos estatísticos pertinentes. 
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4.8 Fase Analítica 

Foram geradas tabelas de contingência 2x2 para sangramentos de mucosa, TTPA, 

AST, ALT, plaquetas e textura do fígado conforme exemplo presente na tabela. A associação 

das variáveis independentes com o sangramento de mucosa foi examinada conforme os níveis 

de plaquetas, em dois estratos: valor de plaquetas maior ou igual a 50.000/mm³ e valor de 

plaquetas menor que 50.000/mm3. A variável resultante do teste é dicotômica: presença ou 

ausência sangramento de mucosa. 

Tabela 3. Tabela de Contingência para Sangramento de Mucosa e TTPA - Análise Bruta 

  Sangramento de Mucosa Total 

  Presente Ausente  

Prolongamento 

de TTPA 

Prolongado A B A + B 

Normal C D C + D 

 Total A + C B + D T 

Onde: 

A + C: número de pacientes que apresentaram sangramento de mucosa; 

A: número de pacientes com alteração de TTPA que apresentaram sangramento de 

mucosa – Verdadeiro Positivo (VP); 

C: número de pacientes com TTPA normal que apresentaram sangramento de 

mucosa – Falso Negativo (FN); 

B + D: número de pacientes que não apresentaram sangramento de mucosa; 

B: número de pacientes com alteração de TTPA que não apresentaram 

sangramento de mucosa – Falso Positivo (FP); 

D: número de pacientes com TTPA normal que não apresentaram sangramento de 

mucosa – Verdadeiro Negativo (VN); 

A + B: número de pacientes que apresentaram prolongamento de TTPA; 

C + D: número de pacientes que não apresentaram prolongamento de TTPA; 

T: total da amostra 

Foram calculadas a sensibilidade e a especificidade, sendo a sensibilidade de um 

teste definida pela proporção de pessoas com a doença de interesse que têm o resultado do 

teste positivo. Indica quão bom é o teste para identificar os indivíduos doentes. Definida pela 

seguinte relação: 

S=A/(A+C) 
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A especificidade é a proporção de pessoas sem a doença que tem o teste negativo. 

Indica quão bom é o teste para identificar os indivíduos não doentes. Definida pela seguinte 

relação: 

E=D/(D+B) 

Como o valor do teste diagnóstico depende não apenas da sensibilidade e 

especificidade como também da prevalência da doença na população onde o mesmo está 

sendo testado, também foram calculados os valores preditivos positivos e negativos. O Valor 

Preditivo Positivo (VPP) de um teste diagnóstico é a probabilidade de uma pessoa com um 

resultado positivo ter a doença. Definido como: 

VPP=A/(A+B) 

O Valor Preditivo Negativo (VPN) do teste é a probabilidade de uma pessoa com 

resultado negativo não ter a doença. Definido como: 

VPN=D/(C+D) 

Para expressar graficamente a relação entre a sensibilidade e a especificidade 

TTPA como preditor de sangramento foi utilizada a curva ROC, onde foram identificados os 

melhores pontos de cortes baseando-se na melhor combinação de pontos entre a sensibilidade 

e especificidade do teste. No plano cartesiano, sua construção foi feita colocando-se os 

valores da sensibilidade (proporção de verdadeiros positivos) nas ordenadas (eixo Y) e a 

proporção dos falsos positivos nas abscissas (eixo X) para os diferentes pontos de corte. 

Quanto mais próximo a curva estiver do canto superior esquerdo do gráfico, melhor o poder 

discriminatório do teste diagnóstico. 

 

Tabela 4. Análise Estratificada pelo valor de plaquetas(<50.000/mm3) 

  Sangramento de Mucosa Total 

  Presente Ausente  

Prolongamento 

de TTPA 

Prolongado A1 B1 A1 + B1 

Normal C1 D1 C1 + D1 

 Total A1 + C1 B1 + D1 T1 
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Tabela 5. Análise Estratificada pelo valor de plaquetas(≥50.000/mm3) 

  Sangramento de Mucosa Total 

  Presente Ausente  

Prolongamento 

de TTPA 

Prolongado A2 B2 A2 + B2 

Normal C2 D2 C2 + D2 

 Total A2 + C2 B2 + D2 T2 

 

A Figura 3 apresenta um exemplo de Curva ROC gerada a partir de pontos de 

corte utilizados com as respectivas sensibilidades e especificidades dos exames que foram 

testados. 

 

Figura 3. Exemplo de Curva de ROC gerada a partir de pontos de corte utilizados com suas 

respectivas sensibilidades e especificidades. 

 

4.9 Viabilidade Financeira 

Os dados foram obtidos em um banco de dados pré-existente coletados a partir de 

estudo de coorte prospectiva com os custos financiados pelo CNPq.Outros gastos referentes 

às análises estatísticas foram custeados pela própria pesquisadora. 

4.10 Aspectos Éticos 

Com relação aos aspectos legais de bioética, biossegurança, expedições 

científicas, propriedade intelectual e outras determinações legais, as seguintes considerações 

são pertinentes. 

a) Atendendo às exigências da Resolução 196/96 (Brasil 1996), revogada pela 

Resolução 466/2012, o projeto que originou o banco de dados foi submetido ao Comitê de 

Curva ROC

Se
n
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b
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d
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1 - Especificidade
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ética em Pesquisa do HULW-UFPB, sob o número de protocolo 032/09, com parecer 

favorável do dia para o dia 04 de maio de 2009.  

b) Foi esclarecido aos pacientes ou responsáveis que todos os procedimentos 

realizados fazem parte da rotina de diagnóstico e de tratamento para os casos de dengue. 

c) Foi solicitado que o paciente (ou responsável) assinasse o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

d) Foi garantido sigilo de todos os dados, assim como o acompanhamento e 

tratamento de todos os pacientes, mesmo no caso em que se manifestou o desejo de não mais 

participar da pesquisa. 

As informações obtidas foram destinadas exclusivamente para a pesquisa. 
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5 RESULTADOS 

5.1  Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada como fator associado ao sangramento 

de mucosas em pacientes com dengue 

INTRODUÇÃO 

A dengue é um grande problema de saúde pública em áreas tropicais e 

subtropicais, sendo considerada uma das causas mais comuns de hospitalização e morte em 

áreas endêmicas (CASTRILLÓN et al, 2010; HOTTZ et al, 2014; ICHIRO, 2007; WHO, 

2009; YACOUB, WILLS, 2014), é causada por um vírus de RNA do gênero Flavivirus, com 

04 sorotipos reconhecidos (DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4) (HALSTEAD, 1988).A 

nova classificação da dengue pela Organização Mundial da Saúde valoriza a presença de 

sangramentos de mucosa e a elevação de aminotransferasescomo alerta para possível 

evolução desfavorável, considerando se como sinal de alarme, valorizando os esforços para 

compreender os mecanismos que predispõe ao sangramento (WHO, 2009;WILLS et al, 2009).  

As alterações hemostáticas envolvem: alterações vasculares, plaquetopenia e 

alterações no sistema coagulação-fibrinólise. As plaquetas tendem a cair durante o curso da 

doença, atingido seu nadir após a defervescência da febre, sendo que valores abaixo de 

50.000/mm³ são mais frequentes na doença grave, havendo uma forte associação com 

hemorragia espontânea (DÍAZ-QUIJANO et al, 2008; YACOUB, WILLS, 2014). O fígado é 

um dos órgão alvos na dengue e éo responsável pela síntese dos fatores de coagulação da via 

intrínseca, que tem sua eficiência avaliada pelo Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado 

(TTPA) (MONROE et al, 2010), essa medida pode ser usada como um indicador precoce de 

gravidade da doença, pois somente o TTPA e não o tempo de protrombina está prolongado na 

dengue, indicando que o defeito ocorra na via intrínseca da coagulação (LEI et al, 2008). 

A disfunção hepática possivelmente é responsável pela diminuição da síntese de 

fatores específicos da via intrínseca (LEI et al, 2008), e a alteração hepática é percebida 

principalmente pela elevação de aminotransferases, que pode estar presente nos pacientes com 

dengue variando de 36,4% a 96% (DINH et al, 2010; ROY et al, 2013; SAMANTA, 

SHARMA, 2015; YACOUB, WILLS, 2014). Em estudo realizado no Rio de Janeiro 

envolvendo 1585 pacientes com dengue, encontrou-se elevação de aminotransferases em 

65,2% dos pacientes, a elevação foi significativamente maior naqueles com dengue 

hemorrágica (ou dengue grave) (SOUZA et al, 2004). Nascimento et al (2011) encontraram 

alterações de aminotransferases em todos os pacientes com dengue hemorrágica, e em apenas 

83,3% dos pacientes com dengue clássica, sendo essa diferença estatisticamente significante. 

Em estudo retrospectivo, Lee et al (2012) mostrou que a elevação de aminotransferases se 
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associa à gravidade na dengue, mas não é útil para diferenciar os níveis de gravidade da 

doença, dado que foi corroborado por Samanta, Sharma (2015). No Brasil, Souza et al (2004) 

estudaram 1585 pacientes com média de idade de 35,5 anos e evidenciaram o aumento da 

AST em 63,4% e ALT em 45% dos pacientes (SOUZA et al, 2004).Nos pacientes que 

apresentaram sangramentos as aminotransferases eram significativamente mais elevadas do 

que nos pacientes sem sangramento (WAHID et al, 2000).Devido ao fato de ocorrer uma 

hepatite leve na dengue, uma análise de correlação linear e regressão mostrou uma forte 

associação entre os níveis de aminotransferases elevados e o TTPA prolongado (LEI et al, 

2008). 

A dengue tem um amplo espectro apresentação, desde clínica inicial pouco 

específica à dengue grave, com desfechos às vezes imprevisível, sendo imprescindível a 

identificação precoce dos casos graves de dengue(BANDYOPADHYAY et al, 2006; HOTTZ 

et al, 2014; KHURSHEED et al, 2013; WHO, 2009; WILLS et al, 2009), além disso a 

plaquetopenia per se não justifica completamente as formas hemorrágicas (DINH et al, 2012). 

Pretende-se com esse estudo contribuir para o esclarecimento dessa associação. 

 

MÉTODOS 

No período de Março de 2009 a Maio de 2011 foi realizada uma corte prospectiva 

com 770 pacientes atendidos no Hospital Universitário Lauro Wanderley – Universidade 

Federal da Paraíba (HULW–UFPB) e Hospital da UNIMED João Pessoa/PB com suspeita de 

dengue, 554 pacientes tiveram diagnóstico de dengue confirmado testes sorológico (IgM e 

IgG), detecção de RNA viral (RT-PCR) e/ou detecção do Antígeno Não Estrutural 1 

(AgNS1). A partir dessa amostra realizou-se um estudo de caso-controle aninhado, no qual os 

pacientes foram dividido em dois grupos: os casos, formados por 166 indivíduos que 

apresentaram sangramento de mucosa e o grupo controle, formado por 388 pacientes que não 

apresentaram sangramento de mucosas. Pacientes com hepatopatia ou doenças que alteram 

hemostasia foram previamente excluídos.O software Excel - 2007 foi utilizado na construção 

de um banco de dados e as informações foram transferidas para o pacote estatístico SPSS 

(StatisticalPackage for Social Sciences) – versão 13.0. O projeto que originou o banco de 

dados foi submetido ao Comitê de ética em Pesquisa do HULW-UFPB, sob o número de 

protocolo 032/09, com parecer favorável do dia para o dia 04 de maio de 2009. Os custos 

financiados pelo CNPq.Outros gastos referentes às análises estatísticas foram custeados pela 

própria pesquisadora. 



38 
 

RESULTADOS 

Foram identificados 554 indivíduos com infecção por dengue confirmada 

laboratorialmente, sendo 285 (51,4%) do sexo feminino e 269 (48,6%) do sexo masculino, 

com idade média de 27,4 anos, mediana de 22 anos e extremos de 3 meses a 92 anos. A faixa 

etária pediátrica consistiu em 219 (39,5%) com idade ≤ 15 anos e a faixa etária adulta foi 

equivalente a 335 (60,5%) com idade > 15 anos. Da totalidade de pacientes,166 (30%) 

apresentaram manifestação hemorrágica espontânea, contra 388 (70%) que não apresentaram 

sangramento. Dentre os pacientes que sangraram, 81 (48,8%) eram do sexo masculino e 85 

(51,2%) do sexo feminino. O sangramento espontâneo predominou na faixa etária pediátrica 

(≤ 15 anos) com 84/219 (38,4%) versus a faixa etária adulta (> 15 anos) com 82/335 (24,5%), 

sendo a diferença significativa. As demais variáveis demográficas (sexo e raça) não 

apresentaram resultados significativos. 

De acordo com sua localização os sangramentos espontâneos para os 166 

pacientes apresentaram a seguinte ordem de ocorrência: gengivorragia, 30,3% (64/166); 

hematêmese, 26,5% (56/166); epistaxe, 22,3% (47/166); melena, 8,1% (17/166); hematúria, 

6,6% (14/166), hemoptise; 3,3% (7/166) e hemotoquezia 2,8% (6/166) (Figura 1). 

Figura 1 - Locais de Sangramentos Espontâneos nos pacientes com Dengue 

 

Fonte: Da autora 

23% (82/358) dos pacientes com dengue apresentaram TTPA prolongado e 77% 

(276/358) tiveram TTPA normal. O teste de associação de 2 aplicado para comparação das 

variáveis demográficas dos pacientes com dengue segundo prolongamento de TTPA, 

apresentou resultado significativo apenas em relação à faixa etária, fornecendo uma maior 
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presença de TTPA prolongado para os pacientes pediátricos (15 anos) (51,2%) versus a faixa 

etária adulta (>15 anos) (48,8%).  

Quanto às aminotransferases, 26% (138/524) dos pacientes com dengue 

apresentaram valores de AST > 175 e 74% (386/524) apresentam AST  175, e 16% (84/528) 

apresentam ALT > 200 e 84% (444/528) apresentam ALT  200. O teste de associação de 2 

aplicado para comparação das variáveis demográficas dos pacientes com dengue segundo a 

ALT, apresentou resultado significativo apenas em relação à idade dicotomizada (≤ 15 anos; 

>15 anos) dos pacientes, fornecendo ALT > 200 para os mais velhos, ou seja, idade >15 anos 

(71,4%) versus ≤ 15 anos (28,6%). Não houve significância estatística para os valores de 

AST. 

O teste de associação de 2 aplicado para comparação dos sangramentos 

espontâneos dos pacientes com dengue segundo a AST apresentou tendência à significância 

estatística.O mesmo não ocorreu com a ALT, que não forneceu resultado significativo (tabela 

1). 

Tabela1. Associação entre aumento de aminotransferases e sangramentos espontâneos em 

pacientes com dengue 

 

    AST Teste de  

Sangramentos Total Até 175 Maior de 175 Qui-quadrado 

Espontâneos n % n % N % Sig. p-valor 

Presente 157 30 107 27,7 50 36,2 

 Ausente 367 70 279 72,3 88 63,8 p=0,061 

Total 524 100 386 100 138 100   

        

 

    ALT  Teste de  

Sangramentos Total Até 200 Maior de 200 Qui-quadrado 

Espontâneos n % n % n % Sig. p-valor 

Presente 160 30,3 135 30,4 25 29,8 

 Ausente 368 69,7 309 69,6 59 70,2 p=0,906 

Total 528 100 444 100 84 100   
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Pela regressão logística múltipla para os sangramentos espontâneos, o valor das 

plaquetas foi considerado como variável de confundimento, para corrigir isso a associação 

entre prolongamento do TTPA e presença de sangramentos espontâneos foi condicionado aos 

valores de plaquetas (<50.000/mm3 e  50.000/mm3). A associação apresentou resultado 

significativo apenas com plaquetas <50.000/mm3.Para valores de plaquetas ≥50.000/mm3, 

houve apenas tendência à significância estatística (tabela 2). 

Tabela 2. Associação entre prolongamento do TTPA e presença de sangramentos espontâneos 

condicionado aos valores das Plaquetas 

 

    

Prolongamento do TTPA (ponto de corte 45 

s) Teste de 

Sangramentos  Total > 45 seg (Alterado) <= 45 seg (Normal) 2 

Espontâneos N % N % N % Sig. p-valor 

Plaquetas < 50.000       

  

  p=0,005* 

Sangr. presente 59 100 27 45,8 32 54,2 

 Sangr. ausente 110 100 27 24,5 83 75,5 

 Total 169 100 54 32 115 68 

 Plaquetas ≥ 50.000       

  

  p=0,080 

Sangr. presente 49 100 11 22,4 38 77,6 

 Sangr. ausente 140 100 17 12,1 123 87,9 

 Total 189 100 28 14,8 161 85,2   

Fonte: Da Autora 

Não houve associação entre sangramento espontâneo e ecotextura, tamanho e 

ecogenicidade hepáticas. 

Quanto ao objetivo secundário, estabelecer um ponto de corte do TTPA através da 

curva ROC que demonstre a associação com hemorragia de mucosa nos indivíduos estudados, 

os resultados são apresentados abaixo.As sensibilidades, especificidades, razões de 

verossimilhança positivas e negativas, valores preditivos positivos e negativos do 

prolongamento de TTPA encontram-se na Tabela 3. Foi criada curva ROC para TTPA, 

obtendo-se pontos de corte que apresentaram maior sensibilidade e especificidade para a 

presença de sangramento espontâneo como demonstra a Figura 2. 
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Tabela 3. Distribuição dos Sangramentos Espontâneos segundo a variável TTPA 

 

Sangramentos Espontâneos*     

TTPA  Presente Ausente Total 

  N % n % n % 

TTPA (> 41,3) 57 52,8 77 30,8 134 37,4 

TTPA (<= 41,3) 51 47,2 173 69,2 224 62,6 

Total 108 100 250 100 358 100 

* Teste de associação de Qui-Quadrado: Resultado significativo, p-valor = 0,000 < 0,001  

Figura 2 - CURVA ROC (Ponto de corte estabelecido > 41,3), software MedCalc. 

 

Fonte: Da Autora 

A Tabela 4 apresenta a análise multivariada de Sangramentos Espontâneos 

segundo os fatores de risco considerados (TTPA, AST, ALT, Plaquetas, Ecotextura, Tamanho 

e Ecogenicidade do Fígado) dos pacientes com dengue, sendo aplicado o Teste de Associação 

de 2 para tabelas de contingência 2x2, sendo informado a significância p-valor,o OddsRatio 

(Razão de chances) e o seu OR (IC 95%). 
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Apenas os fatores de risco TTPA e Plaquetas apresentaram associação 

significativa quanto à ocorrência de Sangramentos Espontâneos, fornecendo significância p-

valor < 0,05, e indicando OR’s significativos entre as categorias comparadas de cada dessas 

duas variáveis consideradas. 

Tabela 4 – Avaliação dos Sangramentos Espontâneos segundo os fatores de risco de pacientes 

com dengue 

   Sangramentos Espontâneos Teste de Associação de 2 

Fatores de risco Total Presente Ausente Sig. p-valor OR (IC. 95%) 

  N % N % N %     

  TTPA             

Aumentado (> 45 seg) 276 77,1 70 64,8 206 82,4 

p (1) = 

0,000* 
2,54 (1,52 – 4,24) 

Normal ( 45 seg) 82 22,9 38 35,2 44 17,6  1,00 

            
  AST            

Maior de 175 386 73,7 107 68,2 279 76 p (1) = 0,061 1,48 (0,98 – 2,24) 

Até 175 138 26,3 50 31,8 88 24 - 1,00 

            
  ALT           

Maior de 200 444 84,1 135 84,4 309 84,0 p (1) = 0,906 0,97 (0,58 – 1,61) 

Até 200 84 15,9 25 15,6 59 16,0 - 1,00 

            
  Plaquetas           

< 50.000 / mm3 312 56,3 76 45,8 236 60,8 

p (1) = 

0,001* 
1,84 (1,27 – 2,65) 

 50.000 / mm3 242 43,7 90 54,2 152 39,2 - 1,00 

            
 Ecotextura do 

Fígado           

Heterogêneo 43 9,1 15 10,2 28 8,5 p (1) = 0,061 1,22 (0,63 – 2,36) 

Homogêneo 432 90,9 132 89,8 300 91,5 - 1,00 

            
  Tamanho do 

Fígado           

Aumentado 96 19,8 28 18,7 68 20,3 p (2) = 0,677 0,90 (0,55 – 1,47) 

Normal 389 80,2 122 81,3 267 79,7 - 1,00 

            
 Ecogenicidade do 

Fígado           

Aumentada 39 8,3 11 7,4 28 39 p (1) = 0,658 0,85 (0,41 – 1,76) 

Normal 433 91,7 137 92,6 296 433 - 1,00 

           
Fonte: Da autora. (*): Associação significante a 0,05 ou 5% 
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DISCUSSÃO 

A nova classificação da OMS de 2009 que agrupa os casos de acordo com os 

níveis de gravidade, proporciona maior valorização da presença de sangramentos espontâneos 

e comprometimento hepático como sinais de alarme na dengue (WHO, 2009). Há relatos na 

literatura de que alterações de coagulograma, elevação de aminotransferases e alterações 

ecográficas do fígado estão relacionados à progressão para um quadro clínico de dengue mais 

grave com aumento da morbidade e mortalidade. 

Houve grande variação na faixa etária dos pacientes do estudo, com predomínio 

de adultos jovens, a frequência de sangramentos espontâneos foi de 30%, semelhante ao que 

foi encontrado por Lee et al (2012), em estudo envolvendo 600 pacientes, com 29% de 

sangramentos espontâneos, por Karoli et al (2012), que encontrou sangramento em 40% dos 

pacientes estudados e por Díaz-Quijano et al (2008) que encontrou a frequência de 29,4% de 

sangramentos espontâneos nos pacientes estudados; no entanto a presença de sangramento de 

mucosas foi significativamente mais elevada na faixa etária pediátrica (≤15anos), 

contrariando o estudo prospectivo de Dinh et al (2012) que demonstrou maior frequência de 

sangramentos em adultos. 

Foi encontrada elevação de aminotransferases, com maior elevação de AST 

quando comparada à ALT, corroborando outros estudos (DINH et al, 2012;KAROLI et al, 

2012; LEE et al, 2012; PARKASH et al; 2010; RAJOO et al, 2008; SAHA et al, 2013; 

SOUZA et al, 2004; WAHID et al, 2000), visto que a AST não é encontrada apenas no fígado, 

estando presente em outros locais como músculos esquelético e cardíaco, rins, pâncreas e 

hemácias, sua elevação isoladamente pode-se relacionar a lesões de outros órgãos (DINH et 

al, 2010; SAMANTA, SHARMA, 2015), o que mereceria outros estudos para melhor 

esclarecimento. 

A elevação de aminotransferases não se associou à presença de sangramentos 

espontâneos, sendo que ALT apenas evidenciada alguma tendência a sangramento (p<0,10). 

Lee et al, 2012, demonstrou que apesar da elevação das aminotransferases se associar à 

gravidade, não foi útil para classificação dos casos. No entanto, Wahid et al (2000),fez estudo 

prospectivo com 50 pacientes demonstrou que ALT foi significativamente maior nos 

pacientes com manifestação hemorrágica, mesmo achado de Rajoo et al (2008) que encontrou 

associação entre ALT e sangramentos espontâneos. No estudo prospectivo de Dinh et al, 

2010, conduzido com 644 pacientes com diagnóstico sorológico de dengue, internados em 

UTI, foi encontrada elevação de aminotransferases em 97% dos paciente, associação 

estatisticamente significativa entre elevação de AST e ALT e presença de sangramento, o 
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prolongamento de TTPA também foi significativo nos que apresentavam sangramento. 

Parkash et al, 2010, em coorte com 699 pacientes dividiu os pacientes em dois grupos, ALT< 

300 e ALT > 300, no segundo grupo houve mais sangramento de forma significativa. 

As alterações ecográficas não se mostraram significativas quanto à presença dos 

sangramentos espontâneos, não havendo associação de aumento de tamanho, ecogenicidade 

ou alteração de textura. No presente estudo não houve diferença significativa quanto às 

variáveis demográficas, mas Souza et al (2004), demonstrou mais comprometimento hepático 

nas mulheres; Wahid et al (2000), também demonstrou relação entre hepatomegalia e as 

formas hemorrágicas da dengue. 

Karoli et al (2012) mostraram que o prolongamento de TTPA foi mais encontrado 

nos pacientes com manifestação hemorrágica, encontrado em 13% dos pacientes com FD e 

84% dos paciente com FHD, apesar de não ter havido correção pelos valores de plaqueta.O 

prolongamento de TTPA na presença de sangramentos avaliados com a dicotomização das 

plaquetas, retirando este fator de confundimento, mostrou-se relevante, sendo um fator 

associado ao risco de sangramento para nível de plaqueta menor que 50.000/mm3. Além 

disso, a partir da curva ROC, construída através das sensibilidades e especificidades do 

prolongamento de TTPA, obteve-se o ponto de corte com maior sensibilidade e especificidade 

para a presença de sangramento espontâneo (<41,3), fornecendo sensibilidade de 52,8%, 

especificidade de 69,2% e acurácia de 64,2%, com risco relativo de sangramento de 86,8%. 

No entanto, esse valor encontra-se dentro do valor de referência para o TTPA, perdendo-se 

assim o valor clínico desse dado. 

Na análise multivariada, apenas prolongamento de TTPA e queda de plaquetas 

apresentaram associação significativa quanto à ocorrência de Sangramentos Espontâneos, 

com razão de chances significativas entre as categorias comparadas de cada uma dessas duas 

variáveis consideradas, semelhante ao que foi encontrado por Díaz-Quijano et al (2008) em 

sua corte prospectiva, o prolongamento de TTPA foi associado a maior chance de 

sangramento (OR=1,78; 95% CI=1,06-2.99). 
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6 CONCLUSÃO 

A classificação da OMS de 2009 foi baseada em estudo com maior número de 

pacientes e de diferentes grupos étnicos, trazendo maior praticidade no momento de tomada 

de decisão em relação à conduta e cuidados com o paciente pelos médicos assistentes. Trouxe 

maior valorização das alterações hepáticas e sangramentos espontâneos.O prolongamento de 

TTPA mostrou-se como possível preditor de sangramento, no entanto, faz-se necessário 

avaliação de outros elementos do coagulograma para que esse dado possa adquirir maior 

consistência.  

Por ter sido utilizado um banco de dados pré-existente não foi possível analisar 

outros parâmetros do coagulograma que possam associar-se a maior risco de sangramento e 

que sejam capazes de predizer essa ocorrência.  

Como perspectiva, pretendemos dar continuidade a este estudo com maior 

destaque às alterações do coagulograma, com o intuito de contribuir para uma avaliação de 

risco mais precoce, melhorando a assistência médica e diminuindo morbidades. 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento I 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Pesquisa em Dengue 

 

Eu, ______________________________________________________ venho, 

através deste documento, dar meu consentimento para participar como voluntário na pesquisa 

sobre dengue, realizada no Hospital Universitário Lauro Wanderley e Hospital Unimed João 

Pessoa no município e JoãoPessoa–PB, que está sendo desenvolvida pela profª Ana Isabel 

Vieira Fernandes sob a orientação dos professores: Marli Tenório Cordeiro e Carlos 

Alexandre Antunes de Brito. 

Atesto que fui devidamente informado que a finalidade deste trabalho é contribuir 

para a identificação dos fatores de risco para o desenvolvimento da forma mais grave da 

dengue, possibilitando o seu rápido reconhecimento, evitando, assim, as mortes por dengue. 

A minha participação consistirá em responder a perguntas sobre os sintomas da 

doença, coleta de sangue para avaliação laboratorial das alterações provocadas pela dengue, 

bem como confirmação pela sorologia e identificação do sorotipo, além da realização de 

ultrassonografia no quinto e sétimo dias do início da febre. 

Fui informado que a coleta de sangue será feita através de punção venosa que é 

um método rotineiramente utilizado para vários tipos de exames diagnósticos e realizado por 

profissional experiente, com seringas e agulhas descartáveis. A ultrassonografia do tórax e 

abdome é um exame não invasivo e não oferece qualquer risco. 

Também fui informado que a minha pressão será medida em duas posições 

deitado e em pé e que será realizada a prova do laço, que pode causar algum desconforto, pois 

o tensiômetro pode apertar o braço durante 5 minutos e que este exame deveria ser realizado 

independentemente da pesquisa, na suspeita de dengue. 

Autorizo a apresentação dos resultados deste estudo em eventos da área de saúde e 

publicações em revistas científicas. Reconheço que a minha participação no estudo é 

voluntária e, portanto, não serei obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as 

atividades solicitadas pelo pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou em 

qualquer momento desistir, não sofrerei nenhum dano, nem haverá modificação na assistência 

que venho recebendo nesta instituição, que será rigorosamente seguida pela orientação do 

manual de Manejo Clínico dos Pacientes com Dengue do Ministério da Saúde. 

Estou ciente de que poderei procurar os pesquisadores para qualquer 

esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa ou obter informações 
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no Comitê de Pesquisa de Seres Humanos do Hospital Lauro Wanderley da Universidade 

Federal da Paraíba, que funciona em sala própria no 4º andar do prédio deste hospital 

(telefone83-3216-7203). Estou ciente que receberei uma cópia deste documento. 

 

________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa Espaço para impressão dactiloscópica 

 

Pessoa-PB,_____de_____________de20____. 

 

 

______________________________________________________ 

Assinatura da Testemunha 

 

 

Contato com o Pesquisador(a) responsável 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para a 

pesquisadora Ana Isabel Vieira Fernandes. 

Endereço: Hospital Universitário Lauro Wanderley–Setor de DIC 

Telefones: 3216-7058/3216-7048 

ou do Comitê de Ética do Hospital LauroWanderley–(83)3216-7302. 

 

Atenciosamente, 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Participante 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento II 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Pesquisa em Dengue 

 

Eu, _____________________________________________ venho, através deste 

documento, dar meu consentimento para __________________________________________ 

participar como voluntário na pesquisa sobre Febre Hemorrágica da Dengue (FHD), realizada 

no Hospital Universitário Lauro Wanderley e Hospital Unimed João Pessoa no município de 

JoãoPessoa –PB, que está sendo desenvolvida pela profª. Ana Isabel Vieira Fernandes sob a 

orientação dos professores: Marli Tenório Cordeiro e Carlos Alexandre Antunes de Brito. 

Atesto que fui devidamente informado que a finalidade deste trabalho é contribuir 

para a identificação dos fatores de risco para o desenvolvimento da forma mais grave da 

dengue, possibilitando o seu rápido reconhecimento, evitando, assim, as mortes por dengue. 

A participação do meu filho(a) consistirá em responder a perguntas sobre os 

sintomas da doença, coleta de sangue para avaliação laboratorial das alterações provocadas 

pela dengue, bem como confirmação pela sorologia e identificação do sorotipo, além da 

realização de ultrassonografia no quinto e sétimo dias do início da febre. 

Fui informado que a coleta de sangue será feita através de punção venosa que é 

um método rotineiramente utilizado para vários tipos de exames diagnósticos e realizada por 

profissional experiente, com seringas e agulhas descartáveis, coletando-se 5ml de sangue para 

os exames sorológicos e 8ml para a rotina no quinto e sétimo dias de doença. A 

ultrassonografia do tórax e abdome é um exame não invasivo e não oferece qualquer risco. 

Também fui informado que a pressão do meu filho(a) será medida em duas 

posições deitado e em pé e que será realizada a prova do laço, que pode causar algum 

desconforto, pois o tensiômetro pode apertar o braço durante 3 minutos e que este exame 

deveria ser realizado independentemente da pesquisa, na suspeita de dengue. 

Autorizo a apresentação dos resultados deste estudo em eventos da área de saúde e 

publicações em revistas científicas, sem que o nome do meu filho(a) apareça. 

Reconheço que a participação no estudo é voluntária e, portanto, não serei 

obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo 

pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou em qualquer momento desistir, meu 

filho(a) não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que vem recebendo 

nesta instituição, que será rigorosamente seguida pela orientação do manual de Manejo 

Clínico dos Pacientes com Dengue do Ministério da Saúde. 
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Estou ciente de que poderei procurar os pesquisadores para qualquer 

esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa ou obter informações 

no Comitê de Pesquisa de Seres Humanos do Hospital Lauro Wanderley da Universidade 

Federal da Paraíba, que funciona em sala própria no 4º andar do prédio deste hospital 

(telefone 83-3216-7203). Estou ciente que receberei uma cópia deste documento. 

 

________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa Espaço para impressão dactiloscópica 

 

Pessoa-PB,_____de_____________de20____. 

 

______________________________________________________ 

Assinatura da Testemunha 

 

Contato como Pesquisador(a) responsável 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para a 

pesquisadora Ana Isabel Vieira Fernandes. 

Endereço: Hospital Universitário Lauro Wanderley–SetordeDIC 

Telefones: 3216-7058/3216-7048 

ou do Comitê de Ética do Hospital Lauro Wanderley–(83)3216-7302. 

 

Atenciosamente, 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Participante 
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ANEXO C: Instruções aos autores 

 

ISSN 0102-311X versão 
impressa 

ISSN 1678-4464versión on-line 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

 Escopo e política 
 Forma e preparação de manuscritos 

  

Escopo e política 

 

Cadernos de Saúde Pública/Reports in Public Health (CSP) 

publica artigos originais com elevado mérito científico que 

contribuam ao estudo da Saúde Coletiva em geral e 

disciplinas afins. 

 

  

Forma e preparação de manuscritos 

 

Recomendamos aos autores a leitura atenta das instruções abaixo 
antes de submeterem seus artigos a Cadernos de Saúde Pública. 

1. CSP aceita trabalhos para as seguintes seções: 

1.1 Revisão: revisão crítica da literatura sobre temas pertinentes 

à Saúde Coletiva (máximo de 8.000 palavras e 5 ilustrações); 

1.2 Artigos: resultado de pesquisa de natureza empírica, 

experimental ou conceitual (máximo de 6.000 palavras e 5 

ilustrações); 

1.3 Comunicação Breve: relatando resultados preliminares de 

pesquisa, ou ainda resultados de estudos originais que possam ser 

apresentados de forma sucinta (máximo de 1.700 palavras e 3 

ilustrações); 

1.4 Debate: artigo teórico que se faz acompanhar de cartas 

críticas assinadas por autores de diferentes instituições, 

convidados pelas Editoras, seguidas de resposta do autor do artigo 

principal (máximo de 6.000 palavras e 5 ilustrações); 

1.5 Fórum: seção destinada à publicação de 2 a 3 artigos 

coordenados entre si, de diferentes autores, e versando sobre 

tema de interesse atual (máximo de 12.000 palavras no total). Os 

interessados em submeter trabalhos para essa seção devem 

consultar o Conselho Editorial; 

1.6 Perspectivas: análises de temas conjunturais, de interesse 

imediato, de importância para a Saúde Coletiva, em geral a 

convite das Editoras (máximo de 1.200 palavras). 

1.7 Questões Metodológicas: artigo completo, cujo foco é a 

discussão, comparação e avaliação de aspectos metodológicos 

importantes para o campo, seja na área de desenho de estudos, 

análise de dados ou métodos qualitativos (máximo de 6.000 

palavras e 5 ilustrações); 

 

http://www.scielo.br/revistas/csp/pinstruc.htm#001
http://www.scielo.br/revistas/csp/pinstruc.htm#002
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-311X&lng=pt&nrm=iso
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1.8 Resenhas: resenha crítica de livro relacionado ao campo 

temático de CSP, publicado nos últimos dois anos (máximo de 

1.200 palavras); 

1.9 Cartas: crítica a artigo publicado em fascículo anterior de CSP 

(máximo de 1.200 palavras e 1 ilustração). 

2. Normas para envio de artigos 

2.1 CSP publica somente artigos inéditos e originais, e que não 

estejam em avaliação em nenhum outro periódico 

simultaneamente. Os autores devem declarar essas condições no 

processo de submissão. Caso seja identificada a publicação ou 

submissão simultânea em outro periódico o artigo será 

desconsiderado. A submissão simultânea de um artigo científico a 

mais de um periódico constitui grave falta de ética do autor. 

2.2 Serão aceitas contribuições em Português, Inglês ou 

Espanhol.  

2.3 Notas de rodapé e anexos não serão aceitos. 

2.4 A contagem de palavras inclui o corpo do texto e as 

referências bibliográficas, conforme item 12.13. 

3. Publicação de ensaios clínicos 

3.1 Artigos que apresentem resultados parciais ou integrais de 

ensaios clínicos devem obrigatoriamente ser acompanhados do 

número e entidade de registro do ensaio clínico. 

3.2 Essa exigência está de acordo com a recomendação do Centro 

Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da 

Saúde (BIREME)/Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS)/Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o Registro de 

Ensaios Clínicos a serem publicados a partir de orientações da 

OMS, do InternationalCommitteeof Medical JournalEditors (ICMJE) 

e do Workshop ICTPR. 

3.3 As entidades que registram ensaios clínicos segundo os 
critérios do ICMJE são: 

 Australian New Zealand Clinical Trials Registry (ANZCTR) 

 ClinicalTrials.gov 

 International Standard Randomised Controlled Trial 

Number (ISRCTN) 

 NederlandsTrialRegister (NTR) 

 UMIN Clinical Trials Registry (UMIN-CTR) 
 WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) 

4. Fontes de financiamento 

4.1 Os autores devem declarar todas as fontes de financiamento 

ou suporte, institucional ou privado, para a realização do estudo. 

4.2 Fornecedores de materiais ou equipamentos, gratuitos ou com 

descontos, também devem ser descritos como fontes de 

financiamento, incluindo a origem (cidade, estado e país). 

4.3 No caso de estudos realizados sem recursos financeiros 

institucionais e/ou privados, os autores devem declarar que a 
pesquisa não recebeu financiamento para a sua realização. 

http://www.icmje.org/
http://www.anzctr.org.au/
http://www.clinicaltrials.gov/
http://isrctn.org/
http://isrctn.org/
http://www.trialregister.nl/
http://www.umin.ac.jp/ctr/
http://www.who.int/ictrp/
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5. Conflito de interesses 

5.1 Os autores devem informar qualquer potencial conflito de 

interesse, incluindo interesses políticos e/ou financeiros associados 

a patentes ou propriedade, provisão de materiais e/ou insumos e 
equipamentos utilizados no estudo pelos fabricantes. 

6. Colaboradores 

6.1 Devem ser especificadas quais foram as contribuições 

individuais de cada autor na elaboração do artigo. 

6.2 Lembramos que os critérios de autoria devem basear-se nas 

deliberações do ICMJE, que determina o seguinte: o 

reconhecimento da autoria deve estar baseado em contribuição 

substancial relacionada aos seguintes aspectos: 1. Concepção e 

projeto ou análise e interpretação dos dados; 2. Redação do artigo 

ou revisão crítica relevante do conteúdo intelectual; 3. Aprovação 

final da versão a ser publicada. Essas três condições devem ser 

integralmente atendidas. 

7. Agradecimentos 

7.1 Possíveis menções em agradecimentos incluem instituições 

que de alguma forma possibilitaram a realização da pesquisa e/ou 

pessoas que colaboraram com o estudo, mas que não 
preencheram os critérios para serem coautores. 

8. Referências 

8.1 As referências devem ser numeradas de forma consecutiva de 

acordo com a ordem em que forem sendo citadas no texto. Devem 

ser identificadas por números arábicos sobrescritos (p. ex.: Silva 

1). As referências citadas somente em tabelas e figuras devem ser 

numeradas a partir do número da última referência citada no 

texto. As referências citadas deverão ser listadas ao final do 

artigo, em ordem numérica, seguindo as normas gerais 

dos Requisitos Uniformes para Manuscritos Apresentados a 

Periódicos Biomédicos. 

8.2 Todas as referências devem ser apresentadas de modo correto 

e completo. A veracidade das informações contidas na lista de 

referências é de responsabilidade do(s) autor(es). 

8.3 No caso de usar algum software de gerenciamento de 

referências bibliográficas (p. ex.: EndNote), o(s) autor(es) 
deverá(ão) converter as referências para texto. 

9. Nomenclatura 

9.1 Devem ser observadas as regras de nomenclatura zoológica e 

botânica, assim como abreviaturas e convenções adotadas em 

disciplinas especializadas. 

10. Ética em pesquisas envolvendo seres humanos 

10.1 A publicação de artigos que trazem resultados de pesquisas 

envolvendo seres humanos está condicionada ao cumprimento dos 

http://www.icmje.org/ethical_1author.html
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
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princípios éticos contidos na Declaração de Helsinki (1964, 

reformulada em 1975, 1983, 1989, 1996, 2000 e 2008), da 

Associação Médica Mundial. 

10.2 Além disso, deve ser observado o atendimento a legislações 

específicas (quando houver) do país no qual a pesquisa foi 

realizada. 

10.3 Artigos que apresentem resultados de pesquisas envolvendo 

seres humanos deverão conter uma clara afirmação deste 

cumprimento (tal afirmação deverá constituir o último parágrafo 

da seção Métodos do artigo). 

10.4 Após a aceitação do trabalho para publicação, todos os 

autores deverão assinar um formulário, a ser fornecido pela 

Secretaria Editorial de CSP, indicando o cumprimento integral de 

princípios éticos e legislações específicas. 

10.5 O Conselho Editorial de CSP se reserva o direito de solicitar 

informações adicionais sobre os procedimentos éticos executados 
na pesquisa. 

11. Processo de submissão online 

11.1 Os artigos devem ser submetidos eletronicamente por meio 

do sítio do Sistema de Avaliação e Gerenciamento de Artigos 

(SAGAS), disponível 

em: http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/index.php. 

11.2 Outras formas de submissão não serão aceitas. As instruções 

completas para a submissão são apresentadas a seguir. No caso 

de dúvidas, entre em contado com o suporte sistema SAGAS pelo 

e-mail: csp-artigos@ensp.fiocruz.br. 

11.3 Inicialmente o autor deve entrar no sistema SAGAS. Em 

seguida, inserir o nome do usuário e senha para ir à área restrita 

de gerenciamento de artigos. Novos usuários do sistema SAGAS 

devem realizar o cadastro em “Cadastre-se” na página inicial. Em 

caso de esquecimento de sua senha, solicite o envio automático da 

mesma em “Esqueceu sua senha? Clique aqui”. 

11.4 Para novos usuários do sistema SAGAS. Após clicar em 

“Cadastre-se” você será direcionado para o cadastro no sistema 
SAGAS. Digite seu nome, endereço, e-mail, telefone, instituição. 

12. Envio do artigo 

12.1 A submissão online é feita na área restrita de gerenciamento 

de artigos: http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/index.php. O autor 

deve acessar a “Central de Autor” e selecionar o link “Submeta um 

novo artigo”. 

12.2 A primeira etapa do processo de submissão consiste na 

verificação às normas de publicação de CSP. 

O artigo somente será avaliado pela Secretaria Editorial de CSP se 

cumprir todas as normas de publicação. 

12.3 Na segunda etapa são inseridos os dados referentes ao 

artigo: título, título resumido, área de concentração, palavras-

chave, informações sobre financiamento e conflito de interesses, 

resumos e agradecimentos, quando necessário. Se desejar, o 

autor pode sugerir potenciais consultores (nome, e-mail e 

instituição) que ele julgue capaz de avaliar o artigo. 

12.4 O título completo (nos idiomas Português, Inglês e Espanhol) 

deve ser conciso e informativo, com no máximo 150 caracteres 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/index.php
mailto:csp-artigos@ensp.fiocruz.br
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/index.php
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/index.php
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com espaços. 

12.5 O título resumido poderá ter máximo de 70 caracteres com 

espaços. 

12.6 As palavras-chave (mínimo de 3 e máximo de 5 no idioma 

original do artigo) devem constar na base da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS). 

12.7 Resumo. Com exceção das contribuições enviadas às seções 

Resenha, Cartas ou Perspectivas, todos os artigos submetidos 

deverão ter resumo em Português, Inglês e Espanhol. Cada 

resumo pode ter no máximo 1.100 caracteres com espaço. 

12.8 Agradecimentos. Possíveis agradecimentos às instituições 

e/ou pessoas poderão ter no máximo 500 caracteres com espaço. 

12.9 Na terceira etapa são incluídos o(s) nome(s) do(s) autor(es) 

do artigo, respectiva(s) instituição(ões) por extenso, com 

endereço completo, telefone e e-mail, bem como a colaboração de 

cada um. O autor que cadastrar o artigo automaticamente será 

incluído como autor de artigo. A ordem dos nomes dos autores 

deve ser a mesma da publicação. 

12.10 Na quarta etapa é feita a transferência do arquivo com o 

corpo do texto e as referências.  

12.11 O arquivo com o texto do artigo deve estar nos formatos 

DOC (Microsoft Word), RTF (RichTextFormat) ou ODT (Open 

DocumentText) e não deve ultrapassar 1 MB. 

12.12 O texto deve ser apresentado em espaço 1,5cm, fonte 

Times New Roman, tamanho 12. 

12.13 O arquivo com o texto deve conter somente o corpo do 

artigo e as referências bibliográficas. Os seguintes itens deverão 

ser inseridos em campos à parte durante o processo de 

submissão: resumos; nome(s) do(s) autor(es), afiliação ou 

qualquer outra informação que identifique o(s) autor(es); 

agradecimentos e colaborações; ilustrações (fotografias, 

fluxogramas, mapas, gráficos e tabelas). 

12.14 Na quinta etapa são transferidos os arquivos das ilustrações 

do artigo (fotografias, fluxogramas, mapas, gráficos e tabelas), 

quando necessário. Cada ilustração deve ser enviada em arquivo 

separado clicando em "Transferir". 

12.15 Ilustrações. O número de ilustrações deve ser mantido ao 

mínimo, conforme especificado no item 1 (fotografias, 

fluxogramas, mapas, gráficos e tabelas). 

12.16 Os autores deverão arcar com os custos referentes ao 

material ilustrativo que ultrapasse o limite e também com os 

custos adicionais para publicação de figuras em cores. 

12.17 Os autores devem obter autorização, por escrito, dos 

detentores dos direitos de reprodução de ilustrações que já 

tenham sido publicadas anteriormente. 

12.18 Tabelas. As tabelas podem ter 17cm de largura, 

considerando fonte de tamanho 9. Devem ser submetidas em 

arquivo de texto: DOC (Microsoft Word), RTF (RichTextFormat) ou 

ODT (Open DocumentText). As tabelas devem ser numeradas 

(números arábicos) de acordo com a ordem em que aparecem no 

texto. 

12.19 Figuras. Os seguintes tipos de figuras serão aceitos por 

CSP: Mapas, Gráficos, Imagens de satélite, Fotografias e 

Organogramas, e Fluxogramas. 

12.20 Os mapas devem ser submetidos em formato vetorial e são 

aceitos nos seguintes tipos de arquivo: WMF (Windows MetaFile), 

EPS (EncapsuledPostScript) ou SVG (Scalable Vectorial Graphics). 

http://decs.bvs.br/
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Nota: os mapas gerados originalmente em formato de imagem e 

depois exportados para o formato vetorial não serão aceitos. 

12.21 Os gráficos devem ser submetidos em formato vetorial e 

serão aceitos nos seguintes tipos de arquivo: XLS (Microsoft 

Excel), ODS (Open DocumentSpreadsheet), WMF (Windows 

MetaFile), EPS (EncapsuledPostScript) ou SVG (Scalable Vectorial 

Graphics). 

12.22 As imagens de satélite e fotografias devem ser submetidas 

nos seguintes tipos de arquivo: TIFF (TaggedImage File Format) 
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RESUMO 

A dengue é importante causa de doença febril em países tropicais e de acordo com sua nova 

classificação a presença de sangramentos em mucosas e alterações hepáticas alertam para 

possível evolução desfavorável. O envolvimento do fígado manifesta-se principalmente por 

elevação de aminotransferases ou hepatomegalia e as formas hemorrágicas da dengue 

associam-se ao prolongamento precoce do TTPA. Foram selecionados 554 indivíduos com 

diagnóstico laboratorial de dengue a partir de banco de dados formado no período de março 

de 2009 a maio de 2011, divididos em dois grupos: com e sem sangramento espontâneo de 

mucosa, e os parâmetros laboratorias (aminotransferases, TTPA e plaquetas) foram 
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comparados entre eles. Dos 554 indivíduos, 285 (51,4%) eram do sexo feminino e 269 

(48,6%) do sexo masculino, com idade média de 27,4 anos, mediana de 22 anos (3 meses a 92 

anos), 219 (39,5%) tinham idade ≤ 15 anos e 335 (60,5%) com idade > 15 anos, 166 (30%) 

pacientes apresentaram manifestação hemorrágica espontânea, contra 388 (70%) que não 

apresentaram sangramento. Dentre os pacientes que sangraram, 81 (48,8%) eram do sexo 

masculino e 85 (51,2%) do sexo feminino, predominando na faixa etária ≤ 15 anos com 

84/219 (38,4%) versus a faixa etária > 15 anos com 82/335 (24,5%). Pela localização, os 

sangramentos espontâneos apresentaram a seguinte ordem de ocorrência: gengivorragia, 

30,3% (64/166); hematêmese, 26,5% (56/166); epistaxe, 22,3% (47/166); melena, 8,1% 

(17/166); hematúria, 6,6% (14/166), hemoptise; 3,3% (7/166) e hemotoquezia 2,8% (6/166). 

O prolongamento de TTPA foi encontrado em 23% (82/358) dos pacientes, enquanto 77% 

(276/358) tiveram TTPA normal. O prolongamento de TTPA foi mais frequente na faixa ≤ 15 

anos com 51,2% versus a faixa etária >15 anos com 48,8% (p<0,05). Apenas 26% (138/524) 

apresentaram valores de AST maior que 175 e 74% (386/524) apresentaram AST até 175. Os 

valores de ALT apresentaram a seguinte distribuição: 16% (84/528) apresentam ALT maior 

que 200 e 84% (444/528) apresentam ALT até 200. Não houve associação entre elevação de 

aminotransferases e sangramentos (p > 0,05). Com a dicotomização das plaquetas em valores 

abaixo e acima de 50.000 mm3, o prolongamento de TTPA, apresentou resultado significativo 

para sangramentos espontâneos condicionado às plaquetas <50.000/mm³. Não foi encontrada 

associação entre alterações morfológicas do fígado e sangramentos espontâneos. Com a curva 

ROC foi estabelecido o ponto de corte de 41,3 segundos para a associação do TTPA com 

hemorragia espontânea de mucosa nos indivíduos estudados, com sensibilidade de 52,8%, 

especificidade de 69,2%, acurácia de 64,2%, Risco Relativo (RR) de 1,868 e OddsRatio (OR) 

2,511. Na análise multivariada apenas os fatores de risco prolongamento de TTPA e plaquetas 

apresentaram associação significativa quanto à ocorrência de sangramentos espontâneos (p < 

0,05). O prolongamento de TTPA mostrou-se como possível preditor de sangramento, no 

entanto, faz-se necessário avaliação de outros elementos do coagulograma para que esse dado 

possa adquirir maior consistência.  

 

Palavras-chave: Dengue. Dengue Grave. Aminotransferases. Tempo de Tromboplastina 

Parcial. Plaquetas. 

 

 

ABSTRACT 

Dengue is an important cause of febrile illness in tropical countries and according to the new 

classification the presence of mucosal bleeding and liver changes correlates with possible 

adverse developments. The involvement of the liver is manifested primarily by increased 

aminotransferases levels or hepatomegaly and hemorrhagic forms of dengue are associated 

with the early prolonged aPTT. Information from 554 patients with a laboratory diagnosis of 

dengue from the database formed from March 2009 to May 2011 were collected, divided into 

two groups: with and without spontaneous mucosa bleeding, and laboratorial parameters 

(aminotransferases, aPTT and platelet ) were compared. Of the 554 subjects, 285 (51.4%) 

were female and 269 (48.6%) were male, mean age 27.4 years, median 22 years (3 months to 

92 years), 219 ( 39.5%) were aged ≤ 15 years and 335 (60.5%) aged> 15 years, 166 (30%) 

patients had spontaneous hemorrhagic manifestation, against 388 (70%) who did not have 

bleeding. Among the patients who bled, 81 (48.8%) were male and 85 (51.2%) were females, 

predominantly aged ≤ 15 years with 84/219 (38.4%) versus the age group > 15 years, with 

82/335 (24.5%) (p <0.01). By location, spontaneous bleeding showed the following order of 

occurrence: gingival bleeding, 30.3% (64); hematemesis, 26.5% (56); epistaxis, 22.3% (47); 
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melena, 8.1% (17); hematuria, 6.6% (14), hemoptysis; 3.3% (7) and hemotoquezia 2.8% (6). 

The extension of APTT was found in 23% (82/358) of patients, while 77% (276/358) had 

normal aPTT. The enlargement aPTT was more frequent in the range ≤15 years with 51.2% 

versus age> 15 years with 48.8% (p <0.05). Only 26% (138/524) had values of AST greater 

than 175 and 74% (386/524) had AST up to 175. ALT values were distributed as follows: 

16% (84/528) have ALT greater than 200 and 84% (444/528) have ALT up to 200. There was 

no association between increased levels of aminotransferases and bleeding (p> 0.05). With the 

dichotomy of platelets in values below and above 50,000 mm3, the extension of aPTT, 

showed significant results (p <0.05) for spontaneous bleeding conditioning to platelets 

<50,000 / mm³. No association was found between morphological changes in the liver and 

spontaneous bleeding. With the ROC curve was established cutoff point of 41.3 seconds to 

the association of aPTT with spontaneous bleeding mucosa in studied subjects, with 

sensitivity 52.8%, specificity 69.2%, accuracy of 64.2% , relative risk (RR) of 1.868 and odds 

ratio (OR) 2.511. In multivariate analysis, only the risk factors enlargement aPTT and 

platelets were significantly associated for the occurrence of spontaneous bleeding (p <0.05). 

The extension of aPTT showed up as possible predictor of bleeding, however, it is necessary 

to evaluate other coagulation elements so that this data can acquire greater consistency. 

 

Keywords: Dengue. Severe dengue. Aminotransferases. Partial throboplastin time. 

Bloodplatelets. 

 

 

RESUMEN 

El dengue es una causa importante de enfermedad febril enlos países tropicales y de acuerdo a 

sunuevaclasificaciónla presencia de hemorragias enlas mucosas y loscambios hepáticos 

advierten de posiblesacontecimientos adversos. La participacióndelhígado se manifiesta 

principalmente por laelevación de lasaminotransferasas o hepatomegalia y formas 

hemorrágicas de dengue estánasociados a principiosdelTTPa prolongado. Se seleccionaron 

554 individuoscon diagnóstico de laboratoriodel dengue a partir de la base de datos formada a 

partir de marzo 2009 hasta 05 2011, divididos en dos grupos: con y sin sangrado espontáneo 

de la mucosa, y losparámetros de laboratorio (aminotransferasas, TTPA y plaquetas ) fueron 

comparados entre ellos. De los 554 sujetos, 285 (51,4%) eranmujeres y 269 (48,6%) 

eranvarones, con una edad media de 27,4 años, mediana de 22 años (3 meses a 92 años), 219 ( 

39,5%) tenían una edad ≤ 15 años y 335 (60,5%) conedades> 15 años, 166 (30%) pacientes 

tuvieronmanifestación hemorrágica espontánea, contra 388 (70%) que no tuvieron sangrado. 

Entre los pacientes que sangraban, 81 (48,8%) eranhombres y 85 (51,2%) eranmujeres, 

ensumayoría de edad ≤ 15 añoscon 84/219 (38,4%) frente a grupo de edad> 15 años, con 

82/335 (24,5%). Por ubicación, sangrado espontáneomostróelsiguienteorden de aparición: 

sangrado gingival, el 30,3% (64/166); hematemesis, 26,5% (56/166); epistaxis, el 22,3% 

(47/166); melena, el 8,1% (17/166); hematuria, 6,6% (14/166), hemoptisis; 3,3% (7/166) y 

hemotoquezia 2,8% (6/166). La prolongacióndel TTPA se encontróenel 23% (82/358) de los 

pacientes, mientras que el 77% (276/358) tenía TTPA normal. La prolongacióndel TTPA fue 

más frecuenteenel rango ≤ 15 añosconun 51,2% frente a laedad> 15 años, conun 48,8% (p 

<0,05). Sóloel 26% (138/524) tenía AST valores superiores a 175 y el 74% (386/524) tenían a 

AST 175, los niveles de ALT mostrólasiguientedistribución: 16% (84/528) tienen ALT 

superior a 200 y 84% (444/528) tiene ALT hasta 200. No huboasociación entre el aumento de 

los niveles de aminotransferasas y sangrado (p> 0,05). Conladicotomía de las plaquetas en 

valores por debajo y por encima de 50.000 mm 3, laampliacióndel TTPA, mostró resultados 

significativos para el sangrado acondicionado espontánea de plaquetas <50.000 / mm³. No se 
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encontróasociación entre loscambios morfológicos enelhígado y sangrado espontáneo. Conla 

curva ROC se establecióelpunto de corte de 41,3 segundos para laasociación de TTPA con 

sangrado espontáneo de mucosa enlossujetosestudiados, con una sensibilidaddel 52,8%, una 

especificidaddel 69,2%, laprecisión de 64,2% , elriesgo relativo (RR) de 1.868 y oddsratio 

(OR) 2.511. Enelanálisis multivariado, sóloelfactores de riesgo TTPA ampliación y las 

plaquetas se asociaron significativamente a laaparición de sangrado espontáneo (p <0,05). La 

extensión de la APTT se presentó como unposiblepredictor de sangrado, sin embargo, es 

necesarioevaluarotros elementos de coagulación de manera que estosdatospueden adquirir una 

mayorconsistencia. 

 

Palabras clave: Dengue. Dengue Grave. Las aminotransferasas. Tiempo parcial de 

tromboplastina. Plaquetas. 

 

INTRODUÇÃO 

A dengue é um grande problema de saúde pública em áreas tropicais e 

subtropicais, sendo considerada uma das causas mais comuns de hospitalização e morte em 

áreas endêmicas1,2,3,4,5, é causada pelo vírus dengue (DENV), um vírus RNA, família 

Flaviviridae, gênero Flavivirus, com 04 sorotipos reconhecidos (DENV-1, DENV-2, DENV-

3, DENV-4)6.A nova classificação da dengue pela Organização Mundial da Saúde valoriza a 

presença de sangramentos de mucosa e a elevação de aminotransferases como alerta para 

possível evolução desfavorável, considerando se como sinal de alarme, valorizando os 

esforços para compreender os mecanismos que predispõe ao sangramento4,7.  

As alterações hemostáticas envolvem: alterações vasculares, plaquetopenia e 

alterações no sistema coagulação-fibrinólise. As plaquetas tendem a cair durante o curso da 

doença, atingido seu nadir após a defervescência da febre, sendo que valores abaixo de 

50.000/mm³ são mais frequentes na doença grave, havendo uma forte associação com 

hemorragia espontânea5,8. O fígado é um dos órgão alvos na dengue e éo responsável pela 

síntesedos fatores de coagulação da via intrínseca, que tem sua eficiência avaliada pelo 

Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado (TTPA)9, essa medida pode ser usada como um 

indicador precoce de gravidade da doença, pois somente o TTPA e não o tempo de 

protrombina está prolongado na dengue, indicando que o defeito ocorra na via intrínseca da 

coagulação10. 

A disfunção hepática possivelmente é responsável pela diminuição da síntese de 

fatores específicos da via intrínseca10, e a alteração hepática é percebida principalmente pela 

elevação de aminotransferases, que pode estar presente nos pacientes com dengue variando de 

36,4% a 96%5,11,12,13. Em estudo realizado no Rio de Janeiro envolvendo 1585 pacientes com 

dengue, encontrou-se elevação de aminotransferases em 65,2% dos pacientes, a elevação foi 

significativamente maior naqueles com dengue hemorrágica (ou dengue grave)14. Nascimento 
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et al (2011) encontraram alterações de aminotransferases em todos os pacientes com dengue 

hemorrágica, e em apenas 83,3% dos pacientes com dengue clássica, sendo essa diferença 

estatisticamente significante15. Em estudo retrospectivo, Lee et al (2012) mostrou que a 

elevação de aminotransferases se associa à gravidade na dengue, mas não é útil para 

diferenciar os níveis de gravidade da doença, dado que foi corroborado por Samanta, Sharma 

(2015)13,20. No Brasil, Souza et al (2004) estudaram 1585 pacientes com média de idade de 

35,5 anos e evidenciaram o aumento da AST em 63,4% e ALT em 45% dos pacientes14.Nos 

pacientes que apresentaram sangramentos as aminotransferases eram significativamente mais 

elevadas do que nos pacientes sem sangramento16. Devido ao fato de ocorrer uma hepatite 

leve na dengue, uma análise de correlação linear e regressão mostrou uma forte associação 

entre os níveis de aminotransferases elevados e o TTPA prolongado10. 

A dengue tem um amplo espectro apresentação, desde clínica inicial pouco 

específica à dengue grave, com desfechos às vezes imprevisível, sendo imprescindível a 

identificação precoce dos casos graves de dengue2,4,7,17,18, além disso a plaquetopenia per se 

não justifica completamente as formas hemorrágicas19. Pretende-se com esse estudo contribuir 

para o esclarecimento dessa associação. 

 

MÉTODOS 

No período de Março de 2009 a Maio de 2011 foi realizada uma corte prospectiva 

com 770 pacientes atendidos no Hospital Universitário Lauro Wanderley – Universidade 

Federal da Paraíba (HULW–UFPB) e Hospital da UNIMED João Pessoa/PB com suspeita de 

dengue, 554 pacientes tiveram diagnóstico de dengue confirmado testes sorológico (IgM e 

IgG), detecção de RNA viral (RT-PCR) e/ou detecção do Antígeno Não Estrutural 1 

(AgNS1). A partir dessa amostra realizou-se um estudo de caso-controle aninhado, no qual os 

pacientes foram dividido em dois grupos: os casos, formados por 166 indivíduos que 

apresentaram sangramento de mucosa e o grupo controle, formado por 388 pacientes que não 

apresentaram sangramento de mucosas. Pacientes com hepatopatia ou doenças que alteram 

hemostasia foram previamente excluídos.O software Excel - 2007 foi utilizado na construção 

de um banco de dados e as informações foram transferidas para o pacote estatístico SPSS 

(StatisticalPackage for Social Sciences) – versão 13.0. O projeto que originou o banco de 

dados foi submetido ao Comitê de ética em Pesquisa do HULW-UFPB, sob o número de 

protocolo 032/09, com parecer favorável do dia para o dia 04 de maio de 2009. Os custos 

financiados pelo CNPq.Outros gastos referentes às análises estatísticas foram custeados pela 

própria pesquisadora. 
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RESULTADOS 

Foram identificados 554 indivíduos com infecção por dengue confirmada 

laboratorialmente, sendo 285 (51,4%) do sexo feminino e 269 (48,6%) do sexo masculino, 

com idade média de 27,4 anos, mediana de 22 anos e extremos de 3 meses a 92 anos. A faixa 

etária pediátrica consistiu em 219 (39,5%) com idade ≤ 15 anos e a faixa etária adulta foi 

equivalente a 335 (60,5%) com idade > 15 anos. Da totalidade de pacientes,166 (30%) 

apresentaram manifestação hemorrágica espontânea, contra 388 (70%) que não apresentaram 

sangramento. Dentre os pacientes que sangraram, 81 (48,8%) eram do sexo masculino e 85 

(51,2%) do sexo feminino. O sangramento espontâneo predominou na faixa etária pediátrica 

(≤ 15 anos) com 84/219 (38,4%) versus a faixa etária adulta (> 15 anos) com 82/335 (24,5%), 

sendo a diferença significativa. As demais variáveis demográficas (sexo e raça) não 

apresentaram resultados significativos. 

De acordo com sua localização os sangramentos espontâneos para os 166 

pacientes apresentaram a seguinte ordem de ocorrência: gengivorragia, 30,3% (64/166); 

hematêmese, 26,5% (56/166); epistaxe, 22,3% (47/166); melena, 8,1% (17/166); hematúria, 

6,6% (14/166), hemoptise; 3,3% (7/166) e hemotoquezia 2,8% (6/166) (Figura 1). 

Figura 1 - Locais de Sangramentos Espontâneos nos pacientes com Dengue 

 

Fonte: Da autora 

23% (82/358) dos pacientes com dengue apresentaram TTPA prolongado e 77% 

(276/358) tiveram TTPA normal. O teste de associação de 2 aplicado para comparação das 

variáveis demográficas dos pacientes com dengue segundo prolongamento de TTPA, 

apresentou resultado significativo apenas em relação à faixa etária, fornecendo uma maior 
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presença de TTPA prolongado para os pacientes pediátricos (15 anos) (51,2%) versus a faixa 

etária adulta (>15 anos) (48,8%).  

Quanto às aminotransferases, 26% (138/524) dos pacientes com dengue 

apresentaram valores de AST > 175 e 74% (386/524) apresentam AST  175, e 16% (84/528) 

apresentam ALT > 200 e 84% (444/528) apresentam ALT  200. O teste de associação de 2 

aplicado para comparação das variáveis demográficas dos pacientes com dengue segundo a 

ALT, apresentou resultado significativo apenas em relação à idade dicotomizada (≤ 15 anos; 

>15 anos) dos pacientes, fornecendo ALT > 200 para os mais velhos, ou seja, idade >15 anos 

(71,4%) versus ≤ 15 anos (28,6%). Não houve significância estatística para os valores de 

AST. 

O teste de associação de 2 aplicado para comparação dos sangramentos espontâneos dos 

pacientes com dengue segundo a AST apresentou tendência à significância estatística.O 

mesmo não ocorreu com a ALT, que não forneceu resultado significativo (tabela 1). 

Tabela1. Associação entre aumento de aminotransferases e sangramentos 

espontâneos em pacientes com dengue 

 

    AST Teste de  

Sangramentos Total Até 175 Maior de 175 Qui-quadrado 

Espontâneos N % n % n % Sig. p-valor 

Presente 157 30 107 27,7 50 36,2 

 Ausente 367 70 279 72,3 88 63,8 p=0,061 

Total 524 100 386 100 138 100   

        

 

    ALT  Teste de  

Sangramentos Total Até 200 Maior de 200 Qui-quadrado 

Espontâneos N % n % n % Sig. p-valor 

Presente 160 30,3 135 30,4 25 29,8 

 Ausente 368 69,7 309 69,6 59 70,2 p=0,906 

Total 528 100 444 100 84 100   

 

Pela regressão logística múltipla para os sangramentos espontâneos, o valor das 

plaquetas foi considerado como variável de confundimento, para corrigir isso a associação 
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entre prolongamento do TTPA e presença de sangramentos espontâneos foi condicionado aos 

valores de plaquetas (<50.000/mm3 e 50.000/mm3). A associação apresentou resultado 

significativo apenas com plaquetas <50.000/mm3. Para valores de plaquetas ≥50.000/mm3, houve 

apenas tendência à significância estatística (tabela 2). 

Tabela 2. Associação entre prolongamento do TTPA e presença de sangramentos espontâneos 

condicionado aos valores das Plaquetas 

 

    

Prolongamento do TTPA (ponto de corte 45 

s) Teste de 

Sangramentos  Total > 45 seg (Alterado) <= 45 seg (Normal) 2 

Espontâneos N % N % n % Sig. p-valor 

Plaquetas < 50.000       

  

  p=0,005* 

Sangr. presente 59 100 27 45,8 32 54,2 

 Sangr. ausente 110 100 27 24,5 83 75,5 

 Total 169 100 54 32 115 68 

 Plaquetas ≥ 50.000       

  

  p=0,080 

Sangr. presente 49 100 11 22,4 38 77,6 

 Sangr. ausente 140 100 17 12,1 123 87,9 

 Total 189 100 28 14,8 161 85,2   

Fonte: Da Autora 

Não houve associação entre sangramento espontâneo e ecotextura, tamanho e 

ecogenicidade hepáticas. 

Quanto ao objetivo secundário, estabelecer um ponto de corte do TTPA através da 

curva ROC que demonstre a associação com hemorragia de mucosa nos indivíduos estudados, 

os resultados são apresentados abaixo.As sensibilidades, especificidades, razões de 

verossimilhança positivas e negativas, valores preditivos positivos e negativos do 

prolongamento de TTPA encontram-se na Tabela 3. Foi criada curva ROC para TTPA, 

obtendo-se pontos de corte que apresentaram maior sensibilidade e especificidade para a 

presença de sangramento espontâneo como demonstra a Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Distribuição dos Sangramentos Espontâneos segundo a variável TTPA 
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Sangramentos Espontâneos*     

TTPA  Presente Ausente Total 

  n % n % n % 

TTPA (> 41,3) 57 52,8 77 30,8 134 37,4 

TTPA (<= 41,3) 51 47,2 173 69,2 224 62,6 

Total 108 100 250 100 358 100 

* Teste de associação de Qui-Quadrado: Resultado significativo, p-valor = 0,000 < 0,001  

Figura 2 - CURVA ROC (Ponto de corte estabelecido > 41,3), software MedCalc. 

 

Fonte: Da Autora 

A Tabela 4 apresenta a análise multivariada de Sangramentos Espontâneos 

segundo os fatores de risco considerados (TTPA, AST, ALT, Plaquetas, Ecotextura, Tamanho 

e Ecogenicidade do Fígado) dos pacientes com dengue, sendo aplicado o Teste de Associação 

de 2 para tabelas de contingência 2x2, sendo informado a significância p-valor,o OddsRatio 

(Razão de chances) e o seu OR (IC 95%). 

Apenas os fatores de risco TTPA e Plaquetas apresentaram associação 

significativa quanto à ocorrência de Sangramentos Espontâneos, fornecendo significância p-
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valor < 0,05, e indicando OR’s significativos entre as categorias comparadas de cada dessas 

duas variáveis consideradas. 

Tabela 4 – Avaliação dos Sangramentos Espontâneos segundo os fatores de risco de pacientes 

com dengue 

   Sangramentos Espontâneos Teste de Associação de 2 

Fatores de risco Total Presente Ausente Sig. p-valor OR (IC. 95%) 

  N % N % N %     

  TTPA             

Aumentado (> 45 seg) 276 77,1 70 64,8 206 82,4 

p (1) = 

0,000* 
2,54 (1,52 – 4,24) 

Normal ( 45 seg) 82 22,9 38 35,2 44 17,6  1,00 

            
  AST            

Maior de 175 386 73,7 107 68,2 279 76 p (1) = 0,061 1,48 (0,98 – 2,24) 

Até 175 138 26,3 50 31,8 88 24 - 1,00 

            
  ALT           

Maior de 200 444 84,1 135 84,4 309 84,0 p (1) = 0,906 0,97 (0,58 – 1,61) 

Até 200 84 15,9 25 15,6 59 16,0 - 1,00 

            
  Plaquetas           

< 50.000 / mm3 312 56,3 76 45,8 236 60,8 

p (1) = 

0,001* 
1,84 (1,27 – 2,65) 

 50.000 / mm3 242 43,7 90 54,2 152 39,2 - 1,00 

            
 Ecotextura do 

Fígado           

Heterogêneo 43 9,1 15 10,2 28 8,5 p (1) = 0,061 1,22 (0,63 – 2,36) 

Homogêneo 432 90,9 132 89,8 300 91,5 - 1,00 

            
  Tamanho do 

Fígado           

Aumentado 96 19,8 28 18,7 68 20,3 p (2) = 0,677 0,90 (0,55 – 1,47) 

Normal 389 80,2 122 81,3 267 79,7 - 1,00 

            
 Ecogenicidade do 

Fígado           

Aumentada 39 8,3 11 7,4 28 39 p (1) = 0,658 0,85 (0,41 – 1,76) 

Normal 433 91,7 137 92,6 296 433 - 1,00 

           
Fonte: Da autora. (*): Associação significante a 0,05 ou 5% 

DISCUSSÃO 
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A nova classificação da OMS de 2009 que agrupa os casos de acordo com os 

níveis de gravidade, proporciona maior valorização da presença de sangramentos espontâneos 

e comprometimento hepático como sinais de alarme na dengue4. Há relatos na literatura de 

que alterações de coagulograma, elevação de aminotransferases e alterações ecográficas do 

fígado estão relacionados à progressão para um quadro clínico de dengue mais grave com 

aumento da morbidade e mortalidade. 

Houve grande variação na faixa etária dos pacientes do estudo, com predomínio 

de adultos jovens, a frequência de sangramentos espontâneos foi de 30%, semelhante ao que 

foi encontrado por Lee et al (2012), em estudo envolvendo 600 pacientes, com 29% de 

sangramentos espontâneos, por Karoli et al (2012), que encontraram sangramento em 40% 

dos pacientes estudados e por Díaz-Quijano et al (2008) que encontaram a frequência de 

29,4% de sangramentos espontâneos nos pacientes estudados; no entanto a presença de 

sangramento de mucosas foi significativamente mais elevada na faixa etária pediátrica 

(≤15anos), contrariando o estudo prospectivo de Dinh et al (2012) que demonstraram maior 

frequência de sangramentos em adultos. 

Foi encontrada elevação de aminotransferases, com maior elevação de AST 

quando comparada à ALT, corroborando outros estudos14,16,19,20,21,22,23,24, visto que a AST não 

é encontrada apenas no fígado, estando presente em outros locais como músculos esquelético 

e cardíaco, rins, pâncreas e hemácias, sua elevação isoladamente pode-se relacionar a lesões 

de outros órgãos11,13, o que mereceria outros estudos para melhor esclarecimento. 

A elevação de aminotransferases não se associou à presença de sangramentos 

espontâneos, sendo que ALT apenas evidenciada alguma tendência a sangramento. Lee et al, 

2012, demonstrou que apesar da elevação das aminotransferases se associar à gravidade, não 

foi útil para classificação dos casos. No entanto, Wahid et al (2000),realizaram estudo 

prospectivo com 50 pacientes demonstrando que ALT foi significativamente maior nos 

pacientes com manifestação hemorrágica, mesmo achado de Rajoo et al (2008) que 

encontraram associação entre ALT e sangramentos espontâneos. No estudo prospectivo de 

Dinh et al, 2010, conduzido com 644 pacientes com diagnóstico sorológico de dengue, 

internados em UTI, foi encontrada elevação de aminotransferases em 97% dos paciente, 

associação estatisticamente significativa entre elevação de AST e ALT e presença de 

sangramento, o prolongamento de TTPA também foi significativo nos que apresentavam 

sangramento. Parkash et al, 2010, em coorte com 699 pacientes dividiu os pacientes em dois 

grupos, ALT< 300 e ALT > 300, no segundo grupo houve mais sangramento de forma 

significativa. 
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As alterações ecográficas não se mostraram significativas quanto à presença dos 

sangramentos espontâneos, não havendo associação de aumento de tamanho, ecogenicidade 

ou alteração de textura. No presente estudo não houve diferença significativa quanto às 

variáveis demográficas, mas Souza et al (2004), demonstrou mais comprometimento hepático 

nas mulheres; Wahid et al (2000), também demonstrou relação entre hepatomegalia e as 

formas hemorrágicas da dengue. 

Karoli et al (2012) mostraram que o prolongamento de TTPA foi mais encontrado 

nos pacientes com manifestação hemorrágica, encontrado em 13% dos pacientes com FD e 

84% dos paciente com FHD, apesar de não ter havido correção pelos valores de plaqueta.O 

prolongamento de TTPA na presença de sangramentos avaliados com a dicotomização das 

plaquetas, retirando este fator de confundimento, mostrou-se relevante, sendo um fator 

associado ao risco de sangramento para nível de plaqueta menor que 50.000/mm3. Além 

disso, a partir da curva ROC, construída através das sensibilidades e especificidades do 

prolongamento de TTPA, obteve-se o ponto de corte com maior sensibilidade e especificidade 

para a presença de sangramento espontâneo (<41,3), fornecendo sensibilidade de 52,8%, 

especificidade de 69,2% e acurácia de 64,2%, com risco relativo de sangramento de 86,8%. 

No entanto, esse valor encontra-se dentro do valor de referência para o TTPA, perdendo-se 

assim o valor clínico desse dado. 

Na análise multivariada, apenas prolongamento de TTPA e queda de plaquetas 

apresentaram associação significativa quanto à ocorrência de Sangramentos Espontâneos, 

com razão de chances significativas entre as categorias comparadas de cada uma dessas duas 

variáveis consideradas, semelhante ao que foi encontrado por Díaz-Quijano et al (2008) em 

sua corte prospectiva, o prolongamento de TTPA foi associado a maior chance de 

sangramento (OR=1,78; 95% CI=1,06-2.99). 
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6 CONCLUSÃO 

A classificação da OMS de 2009 foi baseada em estudo com maior número de 

pacientes e de diferentes grupos étnicos, trazendo maior praticidade no momento de tomada 

de decisão em relação à conduta e cuidados com o paciente pelos médicos assistentes. Trouxe 

maior valorização das alterações hepáticas e sangramentos espontâneos.Oprolongamento de 

TTPA mostrou-se como possível preditor de sangramento, no entanto, faz- se necessário 

avaliação de outros elementos do coagulograma para que esse dado possa adquirir maior 

consistência.  

Por ter sido utilizado um banco de dados pré-existente não foi possível analisar 

outros parâmetros do coagulograma que possam associar-se a maior risco de sangramento e 

que sejam capazes de predizer essa ocorrência.  

Como perspectiva, pretendemos dar continuidade a este estudo com maior 

destaque às alterações do coagulograma, com o intuito de contribuir para uma avaliação de 

risco mais precoce, melhorando a assistência médica e diminuindo morbidades. 
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