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RESUMO

Estudos de custo-efetividade baseados em informações de microcustos com diferentes perspectivas podem subsidiar decisões na abordagem de 
epidemias em dengue. O objetivo deste estudo foi comparar a acurácia de quatro kits de testes rápidos para dengue que detectem proteína NS1 e 
os custos associados. Trata-se de um estudo de custo-efetividade seguindo o guideline CHEERS (Consolidated Health Economic Evaluation 
Reporting Standards) comparando sensibilidade, especificidade, razões de verossimilhança positiva (RV+) e negativa (RV-) com respectivos 
intervalos de 95% de confiança (IC de 95%) para quatro testes rápidos NS1 para dengue sorotipos 4 e 1. Estudo incluiu 563 pacientes adultos 
apresentando síndrome febril aguda  até 72h de duração e que buscaram pronto atendimento em duas epidemias, em 2013 de dengue 4 e em 
2015 de dengue 1. As perspectivas do estudo foram a do Sistema Único de Saúde e societal, com horizonte temporal de 15 dias. O parâmetro de 
efetividade foi caso confirmado de dengue, por Reação em Cadeia de Polimerase Transcriptase Reversa (PCR) ou ELISA NS1. Os desfechos de 
interesse foram cura, óbito, absenteísmo laboral e internações desnecessárias. A coleta de dados sobre custos diretos e indiretos se deu por 
questionário semi-estruturado via telefônica e dados de prontuário e incluiu  medicamentos, transporte,  exames, consultas médicas e de 
enfermagem realizadas no Hospital Municipal de Emergências, em Resende. A prevalência de DENV4 foi 45,5% (148/325) e de DENV1 foi  
(124/148) 83,3%, sendo 40,3% infecção primária. Testes NS1 para DENV-4 evidenciaram altas especificidades (95,9% a 99,4%), mas baixas 
sensibilidades (14,7% a 45,4%). O teste Bioeasy® mostrou o melhor desempenho, com  RV+ de 26,0 (IC 95% 8,4 – 81,0). Em DENV-1 todos os 
testes também apresentaram altas especificidades variando de 95% a 100%. Em DENV1 as sensibilidade dos testes BioEasy® e BioClin® foram altas 
82,2% e 83%es; enquanto Biorad® gerou uma proporção de falsos negativos de 25% e Orangelife  muita baixa sensibilidade 36% (IC 95% 27,0 –
46,0). Todos esses dados foram inseridos como “efetividade”nas planilhas de Tree_Age em conjunto com as informações de custo direto e 
indireto para elaboração de árvore de decisão. BioRad difere dos outros três kits pois necessita de tubo de ensaio não fornecido  pelo fabricante 
necessário para modo a imergir a tira de teste, podendo isto ser um limitador de custo e operacional para seu emprego no ponto de cuidado. A 
acurácia dos testes variou segundo sorotipo, indicando que as análises de custo-efetividade devem considerar essas diferenças. Em DENV-4, todos 
testes NS1 foram mais específicos que sensíveis e podem ser empregados como testes confirmatórios para incluir suspeitos, mas não para 
propósitos de triagem. Os testes Bioclin®, teste de produção nacional e BioEasy® foram adequados para triagem e confirmatório em epidemia de 
DENV 1. Entretanto, o teste Orangelife® apresentou uma taxa de falsos negativos  muito alta de 69%, desaconselhando o uso para triagem.
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