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RESUMO

Introdução: Dengue é uma doença febril  grave causada por um arbovírus.
Arbovírus  são vírus transmitidos  por  picadas de insetos,  especialmente os
mosquitos².  Todas  as  faixas  etárias  são  igualmente  suscetíveis,  porém as
pessoas mais velhas têm maior risco de desenvolver dengue grave e outras
complicações que podem levar à morte¹. Assim, o presente estudo tem como
objetivo analisar o perfil epidemiológico dos pacientes acometidos por dengue
no Brasil. Metodologia: Realizou-se um estudo exploratório, epidemiológico e
descritivo com abordagem transversal, quantitativo e retrospectivo. Os dados
coletados foram referentes a todos os estados do Brasil, através de buscas no
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (DATASUS) entre 2014 até
2017.  Para  aprimorar  a  analise,  realizou-se  um  levantamento  bibliográfico
utilizando descritores como: dengue, evolução e epidemiologia, indexados no
DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), de modo isolado e associados, no
período de 2010  a  2020.  Resultados e  Discussão:  Dentre  os  países  da
América do Sul, o Brasil apresentou as maiores notificações nos últimos anos³.
O País notificou 4.034.027 confirmados, sendo o estado de São Paulo com o
maior  valor,  abrangendo  1.187.015  casos  de  dengue.   A  faixa  etária  mais
acometida foi entre 20-39 anos, o sexo feminino (55,53%) com prevalência e a
zona urbana (85%) apresentando altos valores, devido à falta de saneamento
básico em vários estados, sendo assim, os mais prevalentes .  ⁵ Conclusões:
Diante  do  exposto,  a  dengue  continua  a  ser  um  desafio  as  autoridades
sanitárias devido a facilidade de propagação do vetor que transmite o vírus.
Medidas profiláticas como não permitir o acúmulo de água em áreas abertas e
de  conscientização  das  ações  da  população  acerca  desse  agravo  podem
reduziram a propagação da doença. 
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ABSTRACT

Introduction: Dengue  is  a  serious  febrile  illness  caused  by  an  arbovirus.
Arboviruses are viruses transmitted by insect bites, especially mosquitoes². All
age  groups are  equally  susceptible,  but  older  people  have a  higher  risk  of
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developing  severe  dengue and other  complications  that  can lead to  death¹.
Thus, the present study aims to analyze the epidemiological profile of patients
affected by dengue in  Brazil.  Methodology: An exploratory,  epidemiological
and descriptive study was carried out with a cross-sectional, quantitative and
retrospective  approach.  The  data  collected  referred  to  all  states  in  Brazil,
through  searches  in  the  Aggravates  Notification  Information  System
(DATASUS)  between  2014  and  2017.  In  order  to  improve  the  analysis,  a
bibliographic  survey  was  conducted  using  descriptors  such  as:  dengue,
evolution and epidemiology, indexed in DeCS (Descriptors in Health Sciences),
in  an  isolated  and  associated  manner,  from  2010  to  2020.  Results  and
Discussion: Among  the  countries  of  South  America,  Brazil  presented  the
highest notifications in recent years³. The country notified 4,034,027 confirmed
cases, with the state of São Paulo having the highest value, covering 1,187,015
dengue cases.  The most  affected age group was between 20-39 years old,
females (55.53%) with prevalence and the urban area (85%) presenting high
values, due to the lack of basic sanitation in several states, being, therefore, the
most  prevalent .⁵ Conclusions: In  view  of  the  above,  dengue  remains  a
challenge for health authorities due to the ease of spreading the vector that
transmits  the  virus.  Prophylactic  measures  such  as  not  allowing  water  to
accumulate  in  open  areas  and  raising  awareness  of  the  actions  of  the
population about this disease may reduce the spread of the disease.
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INTRODUÇÃO

A dengue é uma doença causada por um flavivírus, considerada mundialmente
como  a  arbovirose  de  maior  relevância.  Os  quatro  sorotipos  do  vírus  são
transmitidos  por  mosquito  do  gênero  Aedes  (Stegomya),  causando  uma
doença  febril  aguda  que  pode  variar  desde  formas  oligossintomáticas  até
formas graves, capazes de desencadear o óbito¹. Os vírus são transmitidos aos
seres humanos pela picada de mosquitos infectados em ambientes urbanos.
As fêmeas pertencentes ao  Aedes aegypti são o principal vetor envolvido na
transmissão urbana, seguido por outras espécies, como Aedes albopictus. Uma
vez  infectados,  os  mosquitos  permanecem  infecciosos  por  toda  a  vida  e
transmitem  o  vírus .  Além  disso,  ovos  e  larvas  podem  ser  infectados  por⁶
transmissão  vertical,  consequentemente,  mantendo  o  vírus  em  mosquitos
adultos.  Isso  garante  a  presença  constante  do  vírus  em  áreas  endêmicas
durante períodos epidêmicos¹. A disseminação do vetor e vírus do mosquito
levou ao ressurgimento  de epidemias de dengue associadas a  um número
maior de manifestações clínicas graves . A notificação compulsória da doença⁶
no país conta com um sistema de vigilância bem estabelecido e avaliado como
representativo, capaz de refletir a real ocorrência e magnitude do evento na
população e  detectar  tendências  de  mudança no  perfil  epidemiológico .  Os⁴
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casos  suspeitos  de  dengue  são  notificados  por  meio  de  formulários
padronizados, utilizados em todo o território nacional, gerando a base de dados
do sistema³. Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo analisar
o perfil epidemiológico dos pacientes acometidos por dengue, assim como sua
evolução clínica no Brasil.

METODOLOGIA

Realizou-se  um  estudo  exploratório,  epidemiológico  e  descritivo  com
abordagem transversal, quantitativo e retrospectivo. Os dados coletados foram
referentes  a  todos os  estados do Brasil,  através de buscas no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (DATASUS),  no intervalo de 4 anos,
entre 2014 até 2017. Analisou-se as seguintes variáveis:  região mais afetada e
população acometida. Para aprimorar a análise, realizou-se um levantamento
bibliográfico por meio de bases de dados como: Literatura Latino-Americana e
do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical  Literature Analysis and
Retrieval System on-line (MEDLINE) e  ScienceDirect,  utilizando descritores
como: dengue, evolução e epidemiologia, indexados no DeCS (Descritores em
Ciências da Saúde), de modo isolado e associados com o operador booleano
AND, em inglês e/ou português.  Utilizou-se como critérios de inclusão artigos
publicados  no  período  de  2010  a  2020,  disponibilizados  na  íntegra  (texto
completo) apresentando-se nas línguas portuguesa, espanhola e inglesa. Os
demais  artigos  foram  excluídos  por  abordarem  assuntos  que  não  estão
relacionados  com  o  tema,  estavam  indisponíveis  na  integra  ou  foram
publicados abaixo de 2010.

RESULTADOS 

No  levantamento  bibliográfico,  foram  encontradas  23  publicações  nas
plataformas, sendo 3 excluídos por repetição, 4 por estarem indisponível e 1
por  fuga  ao  tema  proposto,  restando  apenas  15  artigos  para  a  utilização.
Durante  o  período  de  2014  a  2017  foram  notificados  4.034.027  casos  de
dengue  no  país,  sendo  o  ano  de  2015  com maior  número  de  notificações
(1.708.769 casos). No território brasileiro, a região sudeste relatou os maiores
valores,  apresentando aproximadamente  56,41%. Estatisticamente,  o estado
com maior número de notificações a cada 1000 habitantes nos últimos anos foi
São Paulo, com os seguintes casos respectivamente: 2014 (5,18/1000hab.),
2015 (16,88/1000hab.), 2016 (4,47/1000hab.), 2017 (0,21/1000hab.). Cruzando
os dados da frequência de casos por ano segundo a faixa etária distribuída em
7 classes durante o período de análise, podemos observar que a faixa de 20 a
39 anos mostrou ser a de maior ocorrência entre os pacientes com 1.551.399
casos (38,46%). A faixa etária de menor ocorrência foi pessoas com mais de
60 anos com 423.380 casos (1,06%).  Em relação ao sexo, comparando o total
dos  quartos  anos,  temos  1.786.242  homens,  enquanto  2.240.070  mulheres
foram acometidas e essa pequena diferença ocorreu em todos os anos. A zona
urbana apresentou valores superiores a outras, com 3.429.037 (85%), seguido
da zona rural com 180.729 (4,48%).
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Tabela 1 - Dados sociodemográficos dos pacientes com dengue no Brasil - (2014-2017)

          Faixa etária               
2014 2015 2016 2017

Em branco/IGN 0,04 0,03 1,13 0,03
             <01-14 15,37 15,02 14,86 17,46

15-19 10,57 9,83 9,83 11,11
20-39 39,83 38,11 38,08 40,01
40-59 24,89 26,19 25,26 22,43
60+ 9,3 10,82 10,84 8,96

     Zona de residência
Ign/Branco 7,05 11,28 10,43 8,97

Urbana 87,96 83,96 85,18 84,07
Rural 4,49 4,43 4,18 6,66

Periurbana 0,5 0,33 0,21 0,3
                Sexo

Em Branco 0,01 0,01 0,01 0,01
Ignorado 0,15 0,21 0,18 0,11
Masculino 45,43 44,54 43,34 45,42
Feminino 54,41 55,24 56,47 54,46

       Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação - DATASUS

Quanto  aos  casos  que  ocorreu  hospitalização,  houve  cura  para  2.905.093
(72,01%)  e  2.394  (0,01%)  de  óbito  pelo  agravo  notificado.  No  critério  de
confirmação  1.129.818 (28%) foram laboratoriais, 1.997.800 (49,52%) clínico-
epidemiológico, e 57.485 (1,42%) permaneceram em investigação.

DISCUSSÃO

Conforme  análise  obtida  através  dos  dados  coletados,  a  frequência  de
notificações  relacionadas  a  dengue  apresentou  bastante  nos  últimos  anos.
Segundo dados da OMS, o Brasil ocupa o primeiro lugar entre os trinta países
do mundo com o maior número de casos notificados de dengue². O maior surto
ocorreu no ano de 2015, onde as maiores taxas de dengue prevaleceram no
Paraguai, Brasil e Bolívia². No Brasil, houve aproximadamente 1,6 milhões de
casos  prováveis  da  doença .  Observando  proporcionalmente  o  número  de⁷
notificações por estado, São Paulo sobressaiu-se em quase todos os anos,
exceto no ano de 2017, quando os casos foram inferiores ao da Bahia e Rio de
Janeiro. As  maiores  ocorrências  de  casos  ficaram  na  faixa  etária
economicamente ativa entre jovens e adultos. Devido a menor probabilidade de
exposição aos possíveis locais de foco do mosquito, os idosos são os menos
suscetíveis, com a menores notificações¹. Houve uma diferença considerável
quanto  ao  sexo  dos  indivíduos  acometidos,  com  as  mulheres  sendo  mais
expostas que os homens³. Devido à sua capacidade de adaptação ao ambiente
urbana das espécies  de Aedes,  as  ações de combate  ao vetor  da  dengue
acabam  apresentando  eficácia  insatisfatória  devido  à  complexidade¹.  Os
recipientes retentores de água largamente utilizados pela população servem
como criadouros potenciais para o crescimento das larvas do mosquito³. Outro
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aspecto  a  ser  compreendido  é  que  possivelmente,  há  diferenças  de
competência vetorial  em cada região,  sugerindo que em algumas áreas, os
vetores conseguem se adaptar melhor às condições ambientais, aumentar seu
tempo de vida e consequentemente, transmitir dengue por mais tempo .⁵  Mais
da metade da população acometida por esse agravo não foram hospitalizados,
devido a maioria dos casos apresentar cura espontânea depois de 10 dias³. 

CONCLUSÕES

A Dengue constitui-se hoje como um dos maiores problemas de saúde pública
no  mundo.  No  Brasil,  as  condições  ambientais  favoráveis,  como  as  altas
temperatura  e  umidade,  aliada  a  deterioração  da  infraestrutura  de  saúde
pública  dificulta  as  ações  de  combate  do  vetor,  principalmente  ao  Aedes
Aegypti.  Sua proliferação está extremamente adaptada ao ambiente urbano,
onde encontra todas as condições para o seu desenvolvimento. Por fim, apesar
da  preocupação  e  esforço  das  autoridades  de  saneamento  em  ações  de
combate  a  vetores  da  dengue,  a  eficácia  de  estratégias  para  prevenir
epidemias  somente  será  bem-sucedida  através  da  conscientização  da
sociedade para diminuir o avanço desse agravo.
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