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A dengue é uma doença infecciosa transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti e 
considerada uma das doenças mais importantes nas regiões tropicais e subtropicais do 
mundo, com um número estimado de 2,5 bilhões de pessoas em risco. A detecção do 
vírus da dengue durante a infecção tem grande importância para a conduta clínica dos 
pacientes, vigilância e avaliação de métodos diagnósticos. Geralmente, as amostras de 
sangue são coletadas em tubos com separadores de plasma onde é feito o diagnóstico 
da doença. A utilização de sangue total apresenta como vantagem requerer menor 
volume de sangue coletado, importante especialmente para pacientes pediátricos. Em 
alguns flavivírus como, por exemplo, o vírus West Nile a taxa da detecção do RNA viral 
no sangue é igual ou superior ao plasma e mais prolongada.  O objetivo deste trabalho foi 
comparar a sensibilidade de dois tipos de amostras clínicas (sangue total e plasma), 
colhidos de crianças do município de Araraquara/SP, para a detecção do RNA do vírus 
da dengue. Foram testados 132 pacientes,  de quem foram obtidas amostras de plasma e 
sangue total durante a fase aguda da doença, totalizando 234 amostras. Após a coleta 
dos materiais foi realizada uma extração automatizada com os seguintes kits:  iPrep™ 
PureLink® Total RNA Kit (ThermoFisher Scientific™), para amostras de sangue total e 
iPrep™ PureLink® Virus Kit iPrep (ThermoFisher Scientific™), para as amostras de 
plasma. Após esse processo as amostras foram submetidas a PCR em tempo real 
protocolo único passo (one-step) utilizando primers e sonda genéricos que detectam 
igualmente os 4 sorotipos virais. Das amostras estudas 79/132 foram positivas apenas no 
plasma, as 53 amostras restantes foram positivas tanto no plasma quanto no sangue, 
sendo que a média de CT do plasma foi de 20 já o sangue apresentou um CT médio de 
28,5. De acordo com esses resultados o plasma demonstrou ser um material mais 
adequado para diagnóstico de dengue na fase aguda. 
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