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RESUMO 

No estado do Ceará, casos de dengue vêm sendo notificados desde 1986, com epidemias 

frequentes e elevada letalidade. O objetivo deste trabalho foi descrever a distribuição etária 

dos casos de dengue registrados no estado do Ceará, no período de 2001 a 2011. Realizou-se 

estudo descritivo e retrospectivo sobre os casos de dengue notificados no Estado, através de 

dados secundários obtidos na Secretaria Estadual de Saúde do Ceará e Laboratório Central de 

Saúde Pública. Foram utilizados dados registrados no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN) e Sistema de Informação Hospitalar (SIH). A distribuição etária dos 

casos considerou faixas de < 9 anos, 10 a 19, 20 a 59 e ≥ 60 anos. Foram incluídos todos os 

casos registrados no SINAN, com início de sintomas de 1º de janeiro de 2001 a 31 de 

dezembro de 2011. Para os casos de FHD, os mesmos cumpriram com os critérios de 

definição de casos de FHD da OMS. A média do número de casos confirmados foi de 27.541 

casos, variando entre 3.094 em 2004 e 55.074 em 2011. Houve um aumento importante em 

relação ao número de casos confirmados na faixa etária de < 9 anos, no número internações, 

no número de casos de FHD e no número de óbitos. Nos anos de 2003 a 2006 predominou o 

sorotipo DENV-3. Entre 2007 e 2009 predominou o sorotipo DENV-2. Em 2010 e 2011 

predominou o sorotipo DENV-1. Em 2003 a incidência de FHD foi maior na faixa etária ≥ 60 

anos (5.134/100.000 habitantes). Em 2007, com o retorno da circulação do sorotipo DENV-2 

a incidência foi maior entre crianças < 9 anos (4.884/100.000 habitantes), aumentando de 

forma significativa. O coeficiente de internação aumentou em todas as faixas etárias, mas nas 

crianças < 9 anos esse aumento foi mais significativo, passando de 0,050/1.000 em 2001 para 

1.431/1.000 em 2011. Pode-se concluir que apesar do maior número de casos ter acometido 

inicialmente a população adulta, nos últimos anos, com a circulação simultânea de quatro 

sorotipos, os casos graves têm ocorrido com maior frequência na população infantil. Essa 

mudança no perfil etário dos casos, possivelmente influenciada pela reintrodução do sorotipo 

DENV-2, contribuiu para o aumento na letalidade por dengue. É preciso preparar a assistência 

para diagnosticar precocemente os casos na população infantil e consequentemente evitar 

óbitos.  

Palavras-chave: Dengue. Febre Hemorrágica da Dengue. Distribuição por Idade. 



 
 

ABSTRACT 

In the state of Ceará dengue cases has been reported since 1986, with frequent epidemics and 

high mortality. Thus, the aim of this study was to describe the age distribution of dengue cases 

recorded in the state of Ceará between 2001-2011. We conducted a retrospective study of 

cases of dengue in the state of Ceará, using secondary data obtained from the Department of 

Health of Ceará and the Central Public Health Laboratory. We used data recorded in the 

Information System for Notifiable Diseases (SINAN) and Hospital Information System (SIH). 

In the age distribution of cases, it was considered ranges of < 9 years, 10-19, 20-59 and ≥ 60 

years. We included all cases reported in SINAN with early symptoms of 1 January 2001 to 31 

December 2011. For DHF cases, all fulfilled the criteria for DHF cases of WHO. The average 

number of confirmed cases was 27,541 cases, ranging from 3,094 in 2004 to 55,074 in 2011. 

There was a significant increase in the number of confirmed cases in < 9 years regarding to 

number of hospitalizations, number of DHF cases and number of deaths. Between the years 

2003-2006, the DENV-3 serotype was predominant. Between 2007 and 2009 the DENV-2 

serotype was predominant. In 2010 and 2011, the DENV-1 serotype was predominant. In 

2003 the incidence of DHF was higher in the group ≥ 60 years (5.134/100.000 inhabitants). In 

2007, with the return of DENV-2 serotype circulation, the incidence was higher among 

children <10 years (4.884/100.000 inhabitants), significantly increasing. The coefficient of 

hospitalization increased in all age groups, but in children < 9 years, this increase was more 

significant, from 0,050 / 1,000 in 2001 to 1.431/1.000 in 2011. It can be concluded that 

despite the greater number of cases have affected initially the adult population in recent years, 

with the simultaneous circulation of four serotypes, severe cases have occurred most often in 

children this change in the age profile of cases, possibly influenced by the reintroduction of 

the DENV-2 serotype, contributed to the increase in mortality from dengue. It is necessary to 

prepare the Assistance to early diagnose cases in the child population and consequently 

prevent deaths. 

Keywords: Dengue Fever. Dengue Hemorrhagic Fever. Age Distribution. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Origem da palavra “dengue” 

 

A febre do dengue é entidade clínica conhecida desde o século XVIII e, 

possivelmente, em séculos anteriores, pois, segundo descrição de Gubler (1998), o termo 

“Water Poison”, cunhado na China em 992, reportava-se a epidemias de dengue.  

As duas primeiras descrições da doença na literatura médica se devem a David Bylon, 

que descreveu uma epidemia de dengue ocorrida no ano de 1780, em Java, e a Benjamin 

Rush, que descreveu o surto epidêmico ocorrido na Filadélfia em 1780 (MORTON, 1983). A 

partir desse período, a nomenclatura médica foi acrescida de novos nomes para a doença, tais 

como “febre epidêmica”, “febre reumatismal”, “febre epidêmica eruptiva”, “febre articular 

exantemática”, “febre reumática eruptiva”, “escarlatina reumatismal”, “artrodinia” e outras 

(CHERNOVIZ, 1890 apud CAVALCANTI, 2009). 

Por motivos desconhecidos, o nome dengue sobrepôs-se aos demais e passou a ser 

utilizado universalmente, sendo, em 1839, o nome escolhido por Dickson para o seu livro 

sobre a história, a patologia e o tratamento da doença (DICKSON, 1855 apud CAVALCANTI, 

2009). Em 1869, foi adotado pelo Colégio Real de Medicina de Londres (GARNIER; 

DELAMARE, 1984 apud CAVALCANTI, 2009). 

A partir de então, a doença, de caráter epidêmico, recebeu no mundo os mais variados 

nomes populares. Dentre esses, destacam-se "febre da China" na Ásia, "bouhou" na Oceania, 

"febre quebra-ossos" nos Estados Unidos, "colorado" em colônias espanholas, "dandy fever" 

em colônias inglesas, "dengue" nas Antilhas, "polca" no Rio de Janeiro e "patuléia" na Bahia 

(CHERNOVIZ, 1890; SÃO PAULO, 1970 apud CAVALCANTI, 2009). 

 

1.2 Epidemiologia 

 

1.2.1 Dengue no Mundo 
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Ao longo dos três últimos séculos, tem-se registrado a ocorrência do dengue em várias 

partes do mundo, com epidemias isoladas atingindo as Américas, África, Ásia, Europa, que 

teve recentemente uma epidemia na ilha da Madeira, em Portugual e Austrália (SOUSA et al., 

2012). É uma ameaça para a saúde de mais de 2,5 bilhões de pessoas nas regiões tropicais e 

subtropicais, onde se estima que cerca de 80 milhões de pessoas se infectem anualmente 

(WHO, 2009; KOURI, 2006). Possui ainda um elevado custo para os serviços de saúde e para 

população (SUAYA et al., 2009). 

A dengue é uma doença infecciosa aguda viral, endêmico-epidêmica, que constitui um 

crescente problema de saúde pública nas regiões tropicais e subtropicais do mundo, 

principalmente em áreas urbanas e suburbanas (CORDEIRO et al., 2009). Ela é a mais 

importante e mais comum patologia viral veiculada por artrópodes, em termos de morbi-

mortalidade, causando mais morte e doença do que qualquer outra arbovirose (MCBRIDE; 

BIELEFELDT-OHMANN, 2000; GUZMÁN; KOURI, 2003). Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), a dengue está na categoria das principais doenças tropicais 

negligenciadas que não estão sob controle (LINDOSO; LINDOSO, 2009). 

Os primeiros relatos clínicos e epidemiológicos potencialmente compatíveis com 

dengue são datados de 610 d.C. na China. No Século XVII foram descritos surtos de uma 

doença febril aguda sugestiva de dengue no oeste da Índia Francesa (1635), no Panamá 

(1699), na Ilha de Java e Egito (1779) e na Filadélfia, USA (1780). Ao longo dos três últimos 

séculos, têm-se registrado a ocorrência de dengue em várias partes do mundo, num total de 

oito pandemias, com duração de três a sete anos, entre 1779 e 1916 (BARRETO; TEIXEIRA, 

2008). 

Nos séculos XVIII e XIX o transporte marítimo lento favorecia a circulação de um 

sorotipo único, que persistia em determinadas regiões por alguns anos, causando surtos 

epidêmicos periódicos em função das alterações na coorte de susceptíveis. Entretanto, em 

1927 na Grécia, identificou-se a ocorrência de uma das piores epidemias de dengue da 

história, com circulação de dois sorotipos, DENV-1 e DENV-2, o que resultou 

aproximadamente em um milhão de casos e mil mortes (TEIXEIRA; BARRETO; GUERRA, 

1999; GUBLER, 2002). 

Durante a II Guerra Mundial a epidemiologia global e a dinâmica de transmissão da 

doença se modificaram drasticamente no Sudeste da Ásia. A alteração na ecologia causada 

pela guerra favoreceu a expansão geográfica do mosquito, aumentou a densidade vetorial, e o 
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movimento acelerado das tropas espalhou os vírus entre as populações. No final da guerra, a 

maioria dos países do sudeste da Ásia encontrava-se com um nível de hiperendêmica, com 

circulação de vários sorotipos na comunidade (GUBLER, 2002; HALSTEAD, 2006).  

A FHD foi identificada inicialmente na década de 1950, durante as epidemias de 

dengue nas Filipinas (1953-1954), Tailândia e Bangkok (1958), e na década de 1960, atingiu a 

Malásia, Cingapura e Vietnã. Em 1964, um pequeno surto de dengue causado pelo DENV-3 

foi diagnosticado no Taiti, ilha do Pacífico Sul. Nos anos seguintes, epidemias de DENV-2 

ocorreram em várias ilhas próximas e, em 1975, o DENV-1 foi introduzido naquela região 

(GUBLER, 2002; WHO, 2011). 

Depois da segunda guerra mundial, ocorreram várias epidemias de dengue e dengue 

hemorrágico em diversos países do mundo, destacando-se o Sudeste asiático. Foram 

registradas epidemias nas Filipinas, em 1956; Tailândia, em 1958; Vietnã, em 1960; 

Cingapura, em 1962, e Birmânia, em 1970 (TORRES, 2005). Durante o período de 2000 a 

2006, uma média de 545 mil casos foram reportados anualmente em 44 países (GÓMEZ-

DANTÉS; WILLOQUET, 2009). 

Nas décadas de 1980 e 1990, a epidemia de FHD se espalhou para o oeste da Índia, 

Paquistão, Sri Lanka, Ilhas Maldivas e Leste da China. FHD e síndrome do choque por 

dengue (SCD) passaram a ser a principal causa de hospitalização e morte entre crianças na 

Ásia (TEIXEIRA; BARRETO; GUERRA, 1999; GUBLER, 2002; BARRETO; TEIXEIRA, 

2008; WHO, 2011). 

Na Austrália, desde 1955 não havia registros de dengue. No entanto, em 1981, a virose 

reapareceu no país provocando epidemias em várias cidades com isolamento dos quatro 

sorotipos virais (BARRETO; TEIXEIRA, 2008).  

Por ano, existem milhões de infecções e ocasionalmente dezenas de milhares de 

mortes. Um complexo relacionamento entre variáveis climáticas, abundância de mosquitos, 

densidade populacional susceptível e sorotipos circulantes definem as condições para 

transmissão do dengue (GÓMEZ-DANTÉS; WILLOQUET, 2009; LAMBRECHTS; SCOTT, 

2009). 

Alguns estudos têm mostrado que a epidemiologia da dengue varia de um país para 

outro possivelmente de acordo com o sorotipo, tamanho da população susceptível e cepas 

circulantes e população susceptível, ressaltando a importância de definição das características 
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das epidemias em diferentes regiões e sub-regiões (HARRIS et al., 2000; HUNG et al., 2005; 

HALSTEAD, 2006; OOI; GOH; GUBLER, 2006; GUILARDE et al., 2008; SAN MARTIN 

et al., 2010). 

A dengue afeta mais de 100 países na África, América, oriente do Mediterrâneo, 

Sudeste da Ásia e oeste do Pacífico, sendo as duas últimas regiões as mais afetadas (FIGURA 

1). Ela põe em risco mais de 2,5 bilhões de pessoas - equivalente a dois quintos da população 

mundial que habitam nessas regiões. A OMS estima que ocorrem entre 50 milhões de 

infecções por dengue em todo o mundo, anualmente, ocasionando 250.000 a 500.000 casos de 

febre hemorrágica da dengue (FHD) e 24.000 óbitos a cada ano/regiões (GUBLER; 

MELTZER, 1999; GUBLER, 2002; WHO, 2000; 2010a). O número de casos tanto de dengue 

clássica (DC) como de FHD aumentou drasticamente nas últimas décadas, e a distribuição 

geográfica da doença passou a atingir a maioria dos países tropicais (EDELMAN, 2005).  

Figura1- Países/áreas sob o risco da transmissão de dengue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: WHO, 2010a. 

 

1.2.2 Dengue nas Américas 

As primeiras suspeitas de dengue nas Américas datam do Século XVII, em Martinica e 

Guadalupe (1635). Entre 1824 e 1828 houve a primeira pandemia que atingiu inicialmente 
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Caribe, Cuba, Jamaica, Venezuela e Estados Unidos, depois moveu-se para o México, chegou 

ao norte da Colômbia e desapareceu (SCHNEIDER; DROLL, 2001).  

Em 1963 já havia circulação comprovada dos sorotipos DENV-2 e DENV-3 em vários 

países das Américas; em 1977, o sorotipo DENV-1 foi introduzido, inicialmente na Jamaica. A 

partir de 1980, foram notificadas epidemias em vários países, aumentando consideravelmente 

a magnitude do problema (FORSHEY et al., 2009). 

Depois de alguns episódios de dengue isolados no início do século XX, foram 

registradas duas pandemias com intervalo de cinco anos no Panamá e nos Estados Unidos 

(1901-1907) e novamente no Panamá, além de Chile, Porto Rico, Argentina e Brasil (1912-

1916) (TEIXEIRA; BARRETO; GUERRA, 1999; SCHNEIDER; DROLL, 2001). 

Na segunda metade do século XX, houve então uma inversão na situação 

epidemiológica das Américas. Em 20 anos, a região passou de baixa endemicidade a uma 

situação de hiperendemicidade, com introdução de novas cepas de vírus e sorotipos, 

epidemias frequentes, muitos países endêmicos, com numerosos casos de FHD. Nesse 

contexto, o evento epidemiológico mais relevante foi a epidemia associada ao DENV-2 de 

FHD/SCD, ocorrida em Cuba em 1981, quando foram notificados em torno de 340 mil casos, 

com 116 mil hospitalizações e 158 óbitos, entre os quais 101 eram crianças (TEIXEIRA; 

BARRETO; GUERRA, 1999; GUBLER, 2002).  

Nesse mesmo ano, o DENV-4 foi introduzido na região, afetando o Caribe, México e 

América do Sul. Em 1989, ocorreu o segundo episódio mais grave nas Américas, um surto na 

Venezuela, com um total de 8.619 casos e 117 óbitos, com isolamento dos vírus DENV-1, 

DENV-2 e DENV-4, sendo dois terços das vítimas crianças menores de 14 anos (TEIXEIRA; 

BARRETO; GUERRA, 1999; GUBLER 2002; SAN MARTIN et al., 2010).  

Nos anos 1990, o quadro epidemiológico das Américas e do Caribe agravou-se, e 

epidemias FD foram frequentemente observadas em vários centros urbanos, muitas delas 

associadas à ocorrência de casos de FHD. Nos anos 2000, o número de enfermos aumentou 

clinicamente de forma epidêmica a cada 3-5 anos, sempre com uma tendência crescente. Em 

2002 houve uma epidemia com mais de um milhão de casos, entre eles 14 mil de FHD. Em 

2005, 27 países já tinham notificado casos de DC e FHD e em 14 deles circularam 

simultaneamente dois ou três sorotipos (TEIXEIRA; BARRETO; GUERRA, 1999; 

GUZMÁN; GARCÍA; KOURÍ, 2006).  
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O predomínio da expressão clínica nas Américas é de febre da dengue em adultos 

jovens, diferindo do Sudeste Asiático, onde a doença grave da dengue predomina em lactentes 

e crianças (HALSTEAD, 2006). Entretanto, nas Américas vem sendo descrito um aumento do 

número de casos de dengue em crianças ao longo da década de 2000 (SAN MARTIN, 2010). 

No continente americano, o vetor principal do dengue é o mosquito culicídeo Aedes 

aegypti (LINNAEUS, 1762), cujos hábitos o têm levado a um comportamento domiciliar, 

adaptando-se rapidamente ao ambiente urbano (CALADO; SILVA, 2002). 

Recentemente, a transmissão autóctone do vírus da dengue já foi notificada em quase 

todos os países da América Latina, com exceção apenas do Uruguai e Chile, por razões 

climáticas e de altitude (BRASIL, 2003; SAN MARTIN et al., 2010). 

 

 

1.2.3 Dengue no Brasil 

 

No Brasil, existem referências de epidemias em São Paulo, em 1916, e no ano de 1923 

em Niterói, porém, sem confirmação laboratorial (BRASIL, 2002). O primeiro achado 

laboratorial de positividade para dengue foi em Boa Vista, em pacientes com quadro clínico 

sugestivo de rubéola, em 1981. Esse foi o primeiro registro de uma epidemia documentada 

com a circulação dos sorotipos DENV-1 e DENV-4. Já naquele momento foi alertado para o 

risco de epidemias de dengue no Brasil, em regiões com elevadas infestações por Aedes 

aegypti (OSANAI, 1984). 

Após o episódio de Roraima, em 1981/82, o país viveu um período de silêncio 

epidemiológico até meados de 1986/87, quando o sorotipo DENV-1 invadiu o Sudeste e o 

Nordeste do País. Em virtude da extraordinária capacidade de adaptação do Ae. aegypti ao 

ambiente intradomiciliar, o dengue se espalhou para todos os estados em poucos anos 

(CÂMARA et al., 2007). 

A partir de 1986, os casos passaram a ser notificados ininterruptamente (FIGURA 2). 

Nesse ano destacou-se a epidemia ocorrida no Estado do Ceará em virtude da introdução do 

sorotipo DENV-1 e as elevadas infestações vetoriais. A partir de 1990, com a introdução do 

DENV-2 e circulação simultânea de dois sorotipos virais, começaram a surgir os casos de 

febre hemorrágica, com destaque para as epidemias ocorridas no Estado do Rio de Janeiro 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
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(MEDRONHO, 2006). Já em 2000, com a introdução do sorotipo DENV-3, tiveram início às 

grandes epidemias de dengue acompanhadas de um grande número de casos hemorrágicos. 

Diferentemente das outras, a epidemia de DENV-3 se espalhou rapidamente, e no 

primeiro trimestre de 2002, o novo sorotipo já havia sido detectado em pelo menos dez 

Estados brasileiros. O DENV-3 encontrou condições favoráveis de propagação devido aos 

altos índices de infestação do vetor. Naquele ano foram notificados em torno de 800 mil 

casos, atingindo aproximadamente 2.900 municípios (SILVA-JR et al., 2002; TEIXEIRA et 

al., 2005; BARRETO; TEIXEIRA, 2008). 

 

Figura 2- Número de casos e incidência de dengue no Brasil, 1990 a 2012. 

 

Fonte: Ministério da Saúde/ SVS. Dados atualizados em janeiro de 2013, sujeitos à revisão.  

Em Julho de 2010, reemergiu o DENV-4 em Roraima, após ausência de 28 anos, com 

confirmação de 20 casos, com cepas geneticamente distintas daquelas isoladas na década de 

1980. Em janeiro de 2011, o DENV-4 alcançou mais dois Estados da Região Norte, Amazonas 

e Pará. Em março, o vírus foi detectado na Região Nordeste, primeiro no Piauí, depois em 

Pernambuco, Bahia e Ceará, e, logo em seguida, chegou ao Rio de Janeiro, São Paulo e Rio 

Grande do Sul (NOGUEIRA; EPPINGHAUS, 2011; PENNA et al., 2011; TEMPORAO et 

al., 2011). 



24 
 

No Brasil, a dengue aparece como um dos maiores problemas de saúde pública do 

País. Na última década, foram registrados cerca de 3,5 milhões de casos, entre eles, 12 mil da 

forma grave da doença, com 900 mortes (LUZ et al., 2011). 

Há vários fatores apontados como responsáveis pelo ressurgimento de epidemias e 

expansão geográfica de DC e FHD/SCD nas últimas décadas. Entre eles estão o crescimento 

populacional descontrolado, urbanização desorganizada, meios de transporte mais rápidos, 

maior atividade de viajantes carreadores de vírus, deficiência de saneamento, aumento de lixo 

e coleta inadequada de resíduos sólidos, mudanças climáticas, facilidade de adaptação das 

populações de mosquitos transmissores que leva a um aumento da dispersão e densidade 

vetorial, falhas no combate aos mosquitos, velocidade de circulação e replicação viral, 

hiperendemicidade, ausência de vacina e, por fim, desestruturação da saúde pública nos 

últimos 30 anos (TEIXEIRA; BARRETO; GUERRA, 1999; KOVATS, 2000; GUBLER, 

2002; KOURÍ, 2006; GUZMÁN et al., 2010; SAN MARTIN et al,. 2010). 

 

1.2.4 Dengue no Ceará  

 

 

Os primeiros registros do Ae. aegypti no Ceará datam do anos de 1851, devido a uma 

grande epidemia de febre amarela urbana, onde foram relatados cerca de 28.500 casos dessa 

patologia, atingindo mais da metade da população da época (FRANCO, 1976). Em 1932 a 

Fundação Rockefeller realizou no Estado os primeiros levantamentos de índices em alguns 

municípios. No período de 1931 a 1949 o Ae. aegypti foi encontrado em todos os municípios 

do estado (FRANCO, 1976 apud CAVALCANTI, 2009). Os focos do mosquito foram 

totalmente erradicados do Ceará até o ano de 1950, em virtude de um amplo programa de 

erradicação do dengue nas Américas e, até 1983, a literatura dos órgãos oficiais não relata 

nenhum foco do mosquito. No ano de 1984 foi detectado novamente foco no município de 

Aquiraz e, desde então não foi mais possível erradicá-lo do território cearense (FRANCO, 

1976). Com isso, o Ceará figura como um dos mais importantes Estados do país quanto ao 

número de casos reportados de dengue (CUNHA et al., 1988). Apesar do crescimento dos 

esforços de controle do vetor no Estado, o dengue continua se manifestando de forma 

endêmica com frequentes surtos epidêmicos (CAPRARA et al., 2009). 

O Estado do Ceará é um dos mais importantes em termos de números de notificações 

de FD e FHD (CUNHA et al., 1998). A notificação dos casos no Estado iniciou-se desde 
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1986, após isolamento do sorotipo DENV-1. Já os primeiros casos confirmados de FHD 

ocorreram em 1994, registrando 12 óbitos e atingindo uma alta letalidade (48%) e, a partir de 

1998, todos os anos apresentaram casos hemorrágicos. Sua primeira epidemia teve início em 

agosto de 1986, estendendo-se até novembro de 1987. Nesse período foram notificados cerca 

de 27.000 casos, com o pico de transmissão em abril de 1987 (LIMA; PAMPLONA; 

NOGUEIRA, 2003). Febre, cefaleia, artralgia e mialgia foram os sintomas mais frequentes 

(VASCONCELOS et al., 1995). 

Desde 1986 nenhum ano se passou sem a confirmação de casos de dengue, tendo em 

1994, uma das maiores epidemias registrada no Estado. A série histórica de dengue no Ceará 

apresenta alguns picos epidêmicos mesmo com todas as ações de controle desenvolvidas nos 

últimos anos. O ano de 2008 se apresentou como o segundo ano com o maior número de 

casos confirmados e o primeiro em número de casos hemorrágicos (FIGURA 3). 

 

Figura 3- Nº de casos confirmados e incidência de dengue no Ceará, 1986 a 2013*. 

 

 Fonte: CEARÁ, 2013. *Dados atualizados em 05/07/2013, sujeitos a revisão. 

 

O ano de 2000 merece destaque, pois apresentou uma letalidade de 75%, sendo 

considerada a maior do Brasil (VILAR, 2008).  

No Ceará, os depósitos infestados são principalmente aqueles utilizados para o 

armazenamento de água, como caixas d’água, tambores, potes de barro, tinas, tanques, etc. 
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Além disso, nos últimos anos, o Estado tem registrado casos em todos os meses do ano; 

entretanto, com predomínio no primeiro semestre do ano (CEARÁ, 2013). 

A despeito de todas as ações de controle desenvolvidas, há grandes evidências de que 

as condições atuais e as perspectivas futuras do Brasil, e particularmente no Ceará, favorecem 

a expansão e o agravamento dos eventos relacionados com o dengue. Isto devido ao 

estabelecimento de uma situação de hiperendemicidade, grande dispersão de seu vetor, 

aumentando a probabilidade de imunoamplificação (BRASIL, 2002). 

 

 

1.3 Agente etiológico 

 

A dengue é causada por vírus pertencentes ao gênero Flavivirus, família Flaviridae. O 

vírus da dengue possui 4 sorotipos, sorologicamente relacionados, porém antigenicamente 

distintos: sorotipo dengue 1, 2, 3 ou 4 (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4) (HENCHAL; 

PUTNAK, 1990; GUBLER, 1998; HALSTEAD, 2007; WHO, 2009). Este gênero abrange 

setenta vírus, vinte e um dos quais já foram descritos como sendo patogênicos para o homem 

(GUZMÁN; KOURI, 1996).  

Qualquer um dos sorotipos pode causar doença e, após a infecção por um deles, 

desenvolve-se uma imunidade protetora de longa vida contra este sorotipo específico. Essa 

imunidade confere proteção parcial, porém transiente, contra infecções subsequentes pelos 

outros sorotipos. Algumas evidências sugerem que infecções sequenciais por diferentes 

sorotipos aumentam o risco de desenvolver FHD (WHO, 2010a). 

Estruturalmente, o vírus caracteriza-se por ser de RNA, envelopado e esférico, com 

diâmetro aproximado de 50nm. O RNA genômico é de fita simples e de polaridade positiva, e 

seu comprimento aproximado é de 11 kilobases. Um capsídeo icosaédrico reveste o RNA viral 

e, cercando o nucleocapsídeo, está uma bicamada lipídica contendo as proteínas E e M. O 

genoma do vírus dengue codifica suas proteínas na seguinte ordem: 5´-C-prM(M)-E-NS1-

NS2A-NS2B-NS3-NS4A-NS4B-NS5-3’ (CHAMBERS et al., 1990; HENCHAL; PUTNAK, 

1990) (FIGURA 4). A tradução do genoma do vírus gera um precursor de uma grande 

poliproteína, que é processado pelas células do hospedeiro e pelas proteases virais, que 

originam cada uma das proteínas do vírus (CHAMBERS et al., 1990; DUSSART et al., 

2006). 
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Figura 4- Estrutura genômica do vírus dengue. Proteínas estruturais: C, M e E; proteínas 

não-  estruturais: NS1, NS2A/B,NS3,NS4A/B e NS5. 

 

Fonte: PERERA & KUHN, 2008 (Adaptado). 

 

Amplamente difundidos pelo país e criando um perfil hiperendêmico nas cinco regiões 

brasileiras, os sorotipos DENV-1, DENV-2 e DENV-3 foram responsáveis, nos últimos 20 

anos, por mais de 4.000.000 e 500.000 casos de dengue (BRASIL, 2009a). Análises por 

sequenciamento do genoma, isolado dos vírus revelaram que os sorotipos DENV-1, DENV-2 

e DENV-3 pertencem a genótipos provenientes das Américas, do sudeste asiático e do 

subcontinente indiano. O terceiro sorotipo foi associado a graves epidemias de FHD/SCD 

registradas no Sri Lanka e Índia, bem como a casos de morte nos países da América Central 

(RICO-HESSE, 1990). 

Em 2008 foi reportada a circulação do sorotipo DENV-4 no Estado do Amazonas. Há 

mais de 25 anos esse vírus não circulava no país. O vírus foi isolado de três pacientes por 

testes moleculares e um dos pacientes estava co-infectado com o vírus DENV-3. Nenhum dos 

casos havia se deslocado 15 dias antes do início dos sintomas, o que foi caracterizado como 

transmissão autóctone (FIGUEIREDO et al., 2008).  
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1.4 Vetor  

Os vetores que disseminam a dengue são mosquitos do gênero Aedes, subgênero 

Stegomya, sendo a espécie Ae. aegypti a principal transmissora da doença nas Américas, a 

qual também pode propagar a febre amarela urbana. O Ae. aegypti é um mosquito originário 

da África Subsaariana, doméstico, antropofílico, com atividade hematofágica diurna e utiliza-

se preferencialmente de depósitos artificiais de água limpa para colocar seus ovos 

(TEIXEIRA; BARRETO; GUERRA, 1999; TAUIL, 2002). 

Surtos de dengue também têm sido atribuídos a Ae. albopictus, Ae. polynesiensis e a 

espécies de Ae. scutellaris. Cada uma dessas espécies tem uma ecologia, comportamento e 

distribuição geográfica particular (TEIXEIRA; BARRETO; GUERRA, 1999; TAUIL 2001; 

BRASIL, 2009a; WHO, 2011). 

O Ae. aegypti possui cor escura, rajado de branco nas patas e corpo, apresenta um 

ciclo de vida com quatro fases: ovo, larva, pupa e adulto. O mosquito adulto vive, em média, 

de 30 a 35 dias. A sua fêmea põe ovos de quatro a seis vezes durante sua vida e, em cada 

postura, de 100 a 200 ovos, em locais com água limpa e parada. Um ovo de Ae.aegypti  pode 

manter-se viável por até 450 dias (aproximadamente 1 ano e 2 meses), mesmo que o local 

onde foi depositado fique seco. Se em contato com água novamente, o ovo volta a ficar ativo, 

completando seu ciclo de vida em dois ou três dias. O Ae. aegypti tem mostrado uma grande 

capacidade de adaptação a diferentes situações ambientais consideradas desfavoráveis, como 

por exemplo, mosquitos adultos encontrados em altitudes elevadas e larvas em água poluída 

(TAUIL, 2002; RIVERA; RODRÍGUEZ, 2010). 

 

1.5 Transmissão 

 

O mecanismo de transmissão do dengue foi descrito, em 1906, por Bancroft, quando 

identificou o mosquito Ae. aegypti como o vetor da doença (RODHAIN & ROSEN, 1997). 

Em 1916, confirmou-se a importância desse vetor através de estudos realizados na Austrália, 

por Cleland. Entretanto, só após os trabalhos de Siler, em 1926, e Simmons, em 1931, é que 

alguns pontos importantes na transmissão do dengue puderam ser elucidados. Estes autores 

identificaram um segundo vetor, o Ae. albopictus, e outras duas espécies: Ae. scutellaris e Ae. 
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polynesiensis, encontradas na Indonésia e Ilhas do Pacífico Sul, respectivamente 

(HALSTEAD, 1974). 

A etiologia do dengue foi determinada por Ausburn e Craig, em 1906, com o achado 

de um agente infeccioso filtrável no sangue humano (GUBLER, 1998). 

Os vírus são transmitidos aos seres humanos pela picada de fêmeas dos mosquitos do 

gênero Aedes, infectadas por um ou mais dos sorotipos. As espécies de maior importância 

mundial envolvidas na transmissão são Ae. aegypti e Ae. albopictus, sendo o primeiro o de 

maior importância epidemiológica nas Américas (HENCHAL & PUTNAK, 1990; WHO, 

2010a). Os mosquitos infectam-se por transmissão transovariana, ou após alimentarem-se de 

indivíduos virêmicos (JOSHI; MOURYA; SHARMA, 2002; WHO, 2010a). Somente depois 

de um período de incubação extrínseco de 8 a 12 dias é que são capazes de transmitir o vírus 

para os seres humanos. Após a picada do mosquito, segue-se um período de incubação 

intríseco de 3 a 14 dias, depois do qual o indivíduo infectado adoece (WHO, 2000). 

A transmissão transovariana do vírus nos mosquitos assegura a presença do patógeno 

independentemente de sua alimentação a partir de sangue humano infectado pelo DENV. Esta 

retenção do vírus ao longo das gerações dos mosquitos pode ser responsável pela manutenção 

do DENV na natureza durante períodos inter-epidêmicos da doença, sendo uma possível 

causa da reemergência de dengue em áreas previamente expostas ao vírus, além de poder ter 

importância por amplificar um surto em andamento (ANGEL; JOSHI, 2008; ANGEL; 

SHARMA; JOSHI, 2008). 

No Brasil, a transmissão da dengue está associada principalmente ao Ae. aegypti, 

estando relacionada especialmente a fatores como a pobreza, condições precárias de 

saneamento e educação, bem como a temperatura e urbanização desordenada, dentre outros 

fatores que favorecem sua expansão e dispersão desde sua reintrodução em 1976. Sua elevada 

capacidade de adaptação ao ambiente urbano não permite o controle de sua população por 

métodos tradicionais (LINDOSO; LINDOSO, 2009). 

O Ae. albopictus é um mosquito oriundo da Ásia que foi introduzido no Brasil por 

navios mercantes. Este mosquito é menos antropofílico do que o Ae. aegypti, e pode ser 

encontrado em áreas urbanas e rurais (CONSOLI; OLIVEIRA, 1994). Desde sua entrada no 

território brasileiro, tem sido possível observar sua notável expansão, de forma que apenas 6 

Estados brasileiros ainda não relataram a ocorrência dessa espécie. São eles: Amapá, Roraima, 

Acre, Tocantins, Piauí e Sergipe (SANTOS, 2003; MARTINS et al., 2006). Além de poder 

atuar como vetor da dengue e da febre amarela, já foi mostrado que, sob condições 
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laboratoriais, tal espécie mostrou-se competente à infecção e à transmissão de 22 arbovírus, 

realçando a importância epidemiológica de seu registro (MOORE; MITCHELL, 1997). 

Embora sua ocorrência já tenha sido reportada na maioria dos Estados do país, o Ae. 

albopictus ainda não foi incriminado como responsável por surtos de dengue no Brasil. 

Entretanto, essa possibilidade não deve ser descartada, uma vez que ele tem sido bem 

sucedido na adaptação ao ambiente urbano, o que o torna vetor em potencial do vírus dengue 

onde esse mosquito ocorre, incluindo a cidade de Fortaleza, uma vez que a ocorrência dessa 

espécie já foi relatada desde 2006 (MARTINS et al., 2006). Em 2007, foram isolados os 

sorotipos DENV-2 e DENV-3, em populações circulantes dessa mesma espécie, na cidade de 

Fortaleza (MARTINS et al., 2012). 

 Há ainda os riscos de transmissão de dengue por transfusões, por perfuração com 

agulha contaminada, exposição mucocutânea e intrapartum, assim como pode ocorrer com os 

outros vírus transmissíveis por transfusão (RAMOS, 2008). Mohammed e colaboradores 

(2008) encontraram RNA viral e vírus viáveis que puderam ser detectados e cultivados, 

respectivamente, a partir de doações de sangue, em Porto Rico. Os mesmos autores sugerem 

que a via de transmissão transfusional é mais comum do que se documenta e que, embora esse 

tipo de transmissão pareça rara, é admissível supor que esteja sendo negligenciada e que, caso 

permaneça não investigada, a infecção sub-clínica ou sobreposta a outras patologias 

continuará quase invisível, podendo ser propagada (RAMOS, 2008; MOHAMMED et al., 

2008). 

Apesar das outras possibilidades de transmissão, a propagação da dengue é atribuída 

principalmente à expansão geográfica dos sorotipos e de seus mosquitos vetores, dos quais 

está o Ae. aegypti como o predominante entre as espécies urbanas. Um aumento rápido em 

populações de mosquitos urbanos está levando a um número cada vez maior de pessoas em 

contato com este vetor, especialmente em áreas favoráveis à reprodução do mosquito como, 

por exemplo, em locais da residência onde a água é armazenada e onde os serviços de 

eliminação de resíduos sólidos são inadequados (WHO, 2010a). 

O Ae. aegypti possui um ciclo reprodutivo sensível às variações de temperatura, o que 

justifica a incidência sazonal da dengue nos meses mais quentes e úmidos. Entretanto, quando 

a temperatura diminui na segunda metade do ano, verifica-se uma redução significativa da 

incidência de casos, mas não ocorre a interrupção da cadeia de transmissão. Chuvas em 

excesso e temperaturas elevadas em consequência da ocorrência irregular de El Niño e La 

Niña podem contribuir para o aumento da densidade vetorial em alguns locais, favorecendo a 
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ocorrência de epidemias (KOVATS, 2000; CAMARA et al., 2007; RIVERA; RODRÍGUEZ, 

2010; MEDEIROS et al., 2011). 

Alguns fatores importantes influenciam a dinâmica de transmissão da dengue entre as 

regiões brasileiras. Como o Sudeste e o Nordeste detêm a maior parte das notificações da 

doença, são considerados pólos atrativos ou cidades que favorecem a disseminação do vírus e 

do vetor para o resto do país. Estas cidades atraem trabalhadores e turistas que se expõem à 

infecção e levam o vírus da dengue para seus locais de origem (WILSON; CHEN, 2002; 

CAMARA et al., 2007). 

 

 

1.6 Manifestações clínicas 

 

A infecção pelo vírus da dengue causa uma doença de amplo espectro clínico 

patológico, variando de quadro assintomático até quadros sintomatológicos de FD ou DC, 

quadros graves de FHD e SCD, que podem evoluir para o óbito (WHO, 1997). Dentre estes, 

destaca-se a ocorrência de hepatite, insuficiência hepática, manifestações do sistema nervoso, 

miocardite, hemorragias graves e choque (BRASIL, 2011). 

As formas graves são de difícil diagnóstico, podendo ser facilmente confundidas com 

outras doenças caracterizadas por distúrbios da permeabilidade capilar (HENCHAL 

PUTNAK, 1990). 

 

1.6.1 Caso suspeito de dengue 

 

O Ministério da Saúde (MS) do Brasil define como caso suspeito de dengue todo 

indivíduo que esteja apresentando doença febril aguda por, no máximo, 7 dias, e presença 

concomitante de 2 ou mais dos seguintes sinais ou sintomas: cefaleia, dor retro-orbitária, 

mialgia, prostração, artralgia ou exantema. Esses sinais/sintomas devem estar associados à 

epidemiologia local onde o indivíduo com a suspeita resida ou tenha visitado nos últimos 15 

dias. Todo caso suspeito de dengue deve ser notificado à vigilância epidemiológica e, nos 

casos graves, a notificação deve ser imediata (BRASIL, 2011). 
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1.6.2 Dengue clássica (DC) ou Febre da dengue (FD) 

 

A DC caracteriza-se por uma enfermidade febril aguda, apresentando cefaleia frontal, 

dores musculares, articulares e exantema. A primeira manifestação clínica é a febre, de 

intensidade variável, geralmente alta, associada à cefaleia, dor retro-orbitária, mialgia, 

artralgia, prostração e exantema. A febre pode durar de dois a sete dias, em média cinco dias 

(BRASIL, 2011). 

A doença tem a duração média de dez dias, sendo que a partir do 5º dia há diminuição 

da febre. Podem ocorrer manifestações hemorrágicas de pequena intensidade em casos de 

dengue clássico, como epistaxe, gengivorragia e hematúria (HENCHAL; PUTNAK, 1990). 

Um caso confirmado de dengue clássica é definido como uma caso suspeito que foi 

confirmado ou laboratorialmente ou, durante uma epidemia, pelos critérios clínicos e 

epidemiológicos. Mas antes de se constatar a epidemia, os primeiros casos devem ser 

confimados por critério laboratorial (BRASIL, 2011). 

 

1.6.3 Febre Hemorrágica da Dengue (FHD) e Síndrome do Choque por Dengue (SCD) 

 

A FHD e a SCD se caracterizam pelo extravasamento de fluidos e proteínas do leito 

vascular para os espaços intersticiais e cavidades serosas, ocasionado pelo aumento 

generalizado da permeabilidade vascular (BRASIL, 2011). Geralmente se manifestam com os 

mesmos sintomas iniciais e inespecíficos da DC, ou seja, com febre (ocasionalmente 40º a 41º 

C), mantendo-se elevada por período de 2 a 7 dias, quando então apresenta queda súbita 

(RIGAU-PERÉZ, 1998). 

A FHD/SCD tem sido definida, como um caso confirmado, nas situações em que há 

febre de sete dias ou menos, com tendências a manifestações hemorrágicas associadas à 

trombocitopenia (<100.000/mm³) diagnóstico laboratorial específico positivo e 

extravasamento plasmático, evidenciado por um dos seguintes dados clínicos: derrame 

pleural, ascite, elevação do hematócrito em mais de 20% acima dos valores basais e/ou 

choque, geralmente acompanhado de valores elevados do hematócrito (RIGAU-PERÉZ 1998; 

BRASIL, 2011). 
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Dentre as manifestações hemorrágicas, estão presentes as petéquias, púrpuras, 

equimoses e epistaxes; hemorragia gastrointestinal e hematúria são menos frequentes. Uma 

baixa contagem de plaquetas (<100.000/mm³) é usualmente encontrada entre o terceiro e 

oitavo dia de doença. Quando o diagnóstico não é realizado rapidamente e, portanto, a 

intervenção clínica não é adequada, alguns pacientes com FHD evoluem para o choque, que 

pode ser leve e transitório ou severo com pulso e pressão sanguínea não detectáveis, que em 

alguns casos pode levar a morte (RIGAU-PÉREZ, 1998). 

De acordo com a OMS, a FHD é classificada em quatro graus de gravidade (I, II, III e 

IV). No grau I, a febre é acompanhada de sintomas inespecíficos e a única manifestação 

hemorrágica observável é induzida através da prova do laço positiva. No grau II, estão 

presentes as mesmas manifestações do grau I mais a presença de manifestações hemorrágicas 

espontâneas leves, como epistaxe, sangramento de pele, gengivorragia, etc. No grau III, o 

paciente apresenta colapso circulatório, com pulso fraco e rápido, estreitamento da pressão 

arterial ou hipotensão, pele fria e pegajosa e inquietação. No grau IV, o paciente encontra-se 

em choque profundo, que constitui a SCD (BRASIL, 2011). 

A classificação final de um caso de SCD se dá após a confirmação e caracterização 

como um caso confirmado de FHD, de grau IV. Apresenta-se com sinais de insuficiência 

circulatória, que pode ser evidenciada pelos seguintes achados: pulso rápido e fraco, 

diminuição da pressão vascular periférica (20mmHg). O choque é de início abrupto, 

ocorrendo na fase da defervescência, geralmente entre 2 a 5 dias após o início da febre. É de 

curta duração, não excedendo 48 horas, na maioria dos casos. É resultado da hipovolemia 

causada pelo extravasamento plasmático, que também gera aumento do hematócrito, a 

diminuição do nível plasmático de albumina, do débito cardíaco e do urinário, a redução da 

perfusão tecidual e arterial, e o choque. Caso não seja tratado adequadamente, o paciente 

corre risco de óbito ou de disfunção orgânica pós-choque (BRASIL, 2011). 

 

1.6.4 Dengue com complicações (DCC) 

 

A forma DCC é todo caso grave que não pode ser classificado como FHD por não 

preencher todos os critérios de FHD estabelecidos pela OMS. A apresentação de pelo menos 

uma das seguintes alterações clínicas é suficiente para a confirmação final de um caso de 

DCC: alterações neurológicas; insuficiência hepática; hemorragia digestiva volumosa; 
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disfunção cardiorrespiratória; derrame pleural, pericárdico e ascite; plaquetopenia inferior a 

20.000/mm³; contagem de leucócitos ≤ 1.000/mm³, ou qualquer caso suspeito de dengue fatal 

que não possua todos os requisitos para a classificação final de FHD (BRASIL, 2011). 

As formas graves da dengue e em particular a FHD são a expressão de um mecanismo 

patogenético complexo no qual interagem o vírus e o hospedeiro e, principalmente, ressalta-se 

a resposta imunológica deste. Alguns autores concordam com a teoria de que a infecção 

secundária seja o principal fator de risco para desenvolver a FHD, porém, segundo Torres 

(2005), outros fatores são também importantes. 

 

1.7 Patogênese 

 

A suscetibilidade ao vírus da dengue é universal. A imunidade é permanente para um 

mesmo sorotipo (homóloga), porém existe imunidade cruzada (heteróloga) temporária. Em 

crianças, por exemplo, uma imunidade heterotípica transitória devido aos anticorpos maternos 

ocorre até no máximo sete ou oito meses após o nascimento (CARROLL; TOOVEY; VAN 

GOMPEL, 2007; BRASIL, 2009a). 

O anticorpo IgM anti-dengue desenvolve-se geralmente a partir do quinto dia do início 

dos sintomas, detectável em mais de 95% dos casos, tanto nas primoinfecções quanto nas 

infecções secundárias, atingindo os níveis mais elevados por volta do sétimo ou oitavo dia. A 

cinética da resposta IgM é variável, onde níveis de IgM são significativamente mais baixos 

em infecções secundárias e, assim, durante essa fase, algumas reações anti-IgM falso-

negativas podem ser observadas. Oitenta por cento dos casos de dengue apresentam 

anticorpos IgM detectáveis nos primeiros cinco dias da doença, e 93-99% dos casos têm IgM 

detectável do sexto ao décimo dia após os primeiros sintomas, que pode então permanecer 

detectável até 90 dias (FIGUEIREDO, 1999; BRASIL, 2003; GUZMÁN et al., 2006; 

BRASIL, 2009b; CDC, 2011). 

A fisiopatogenia da resposta imunológica à infecção aguda por dengue pode ser 

primária ou secundária. A resposta primária ocorre em pessoas não expostas anteriormente ao 

flavivírus, no qual o título do anticorpo IgG se eleva lentamente. A resposta secundária ocorre 

em pessoas com infecção aguda por dengue, mas que tiveram infecção prévia por flavivírus, 
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quando o título de IgG se eleva rapidamente (a partir do segundo dia de febre), atingindo 

níveis altos (BRASIL, 2009a; GUZMÁN et al., 2010). 

Os anticorpos IgG específicos são observados a partir do quarto dia após o início dos 

primeiros sintomas, em níveis baixos, elevam-se gradualmente, atingindo altos títulos em 

duas semanas e mantêm-se detectáveis por vários anos, conferindo imunidade contra o tipo 

infectante, provavelmente por toda a vida. Em infecções secundárias, os níveis de IgG se 

elevam rapidamente já no início dos primeiros sintomas (FIGURA 5) (FIGUEIREDO, 1999; 

BRASIL, 2003).  

Figura 5- Resposta imunológica em infecções primárias e secundárias de dengue. 

Fonte: Adaptado de Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC 

2011). 

Anticorpos desenvolvidos na primeira infecção por dengue não neutralizam o segundo 

sorotipo e em muitos casos, paradoxalmente, amplificam a infecção, facilitando a penetração 

de um novo tipo infectante em macrófagos (FONSECA; FIGUEIREDO, 2010). 

A suscetibilidade em relação à FHD não está totalmente esclarecida. Três teorias mais 

conhecidas tentam explicar os condicionantes das formas hemorrágicas (OOI et al., 2006; 

HESSE, 2007; BRASIL, 2009a): 

• teoria de Rosen – relaciona o aparecimento de FHD a uma maior virulência de 

determinadas cepas infectantes. Por exemplo, os sorotipos 2 e 3, originários do Sudeste da 

Ásia e da Índia, respectivamente, foram identificados como causadores de surtos de 

FHD/SCD e de infecções primárias com desfechos clínicos graves (OOI et al., 2006; HESSE, 

2007; BRASIL, 2009a). 
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• teoria imunológica ou de Halstead – relaciona a FHD com infecções sequenciais por 

diferentes sorotipos do vírus da dengue. Como citado anteriormente, nessa teoria, a resposta 

imunológica do indivíduo sensibilizado, na segunda infecção, é amplificada, o que resulta 

numa forma mais grave da doença, em função da existência prévia de anticorpo heterotípico 

(OOI et al., 2006; HESSE, 2007; BRASIL, 2009a). 

• teoria integral de multicausalidade – proposta por autores cubanos, segundo a qual se 

aliam vários fatores de risco: a) fatores individuais – menores de 15 anos e lactentes, adultos 

do sexo feminino, raça branca, bom estado nutricional, presença de enfermidades crônicas 

(alergia, diabetes, hipertensão, asma brônquica, anemia falciforme), preexistência de 

anticorpos, intensidade da resposta imune anterior; b) fatores virais – sorotipos circulantes e 

virulência das cepas; c) fatores epidemiológicos – existência de população suscetível, 

circulação simultânea de dois ou mais sorotipos, presença de vetor eficiente, alta densidade 

vetorial, intervalo de tempo calculado de três meses e cinco anos entre duas infecções por 

sorotipos diferentes, sequência das infecções (DENV-2 secundário aos outros sorotipos), 

ampla circulação do vírus (OOI et al., 2006; HESSE, 2007; BRASIL, 2009a). 

As epidemias causadas por vários sorotipos aumentam a taxa de alterações genéticas 

dos vírus, e assim, aumentam a probabilidade de surgimento de cepas ou genótipos virais com 

maior capacidade de replicação, de mais fácil transmissão e com grande potencial epidêmico 

ou virulência, um dos fatores de risco sugeridos para FHD (TEIXEIRA; BARRETO; 

GUERRA, 1999; GUBLER, 2002; BRASIL, 2009a; GUZMAN et al., 2010; RIVERA; 

RODRÍGUEZ, 2010). 

 

1.8 Diagnóstico da dengue 

 

Os critérios internacionais para o diagnóstico final de um caso suspeito de FHD 

estabelecem que o mesmo só é possível através de confirmação laboratorial. E, mesmo em 

períodos epidêmicos, onde não há possibilidade de se realizar essa confirmação em todos os 

casos, em virtude do grande volume de pacientes, o diagnóstico confirmatório laboratorial é 

requerido nos seguintes casos: óbitos, casos com manifestações hemorrágicas espontâneas ou 

induzidas, casos com manifestações clínicas não-usuais, casos de internação, gestantes, e 

casos com presença de exantemas em crianças menores de 5 anos para diagnóstico diferencial 
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com rubéola e sarampo. Entretanto, nos períodos não-epidêmicos, a confirmação laboratorial 

é obrigatória (BRASIL, 2011). 

O diagnóstico laboratorial específico do vírus dengue tem grande importância nas 

áreas sem transmissão e com presença do vetor, nas áreas com transmissão estabelecida, mas 

com poucos casos (NOGUEIRA, 2000). A confirmação laboratorial pode ser feita por 

isolamento do vírus, testes sorológicos, detecção de genoma e antígenos virais (GUBLER, 

1998). 

O diagnóstico laboratorial específico da dengue é essencial para o diagnóstico 

conclusivo e para diferenciá-la de outras síndromes febris. Pode ser realizado através de 

diversas técnicas sorológicas, virológicas e moleculares (GUZMAN; KOURI, 1996; SHU; 

HUANG, 2004; VELATHANTHIRIA  et al., 2006). Dentre essas técnicas, os testes mais 

amplamente aplicados na rotina laboratorial são: MAC-ELISA, IgG-ELISA e isolamento viral 

em linhagens de células de mosquitos infectadas, como, por exemplo, a linhagem C6/36 de 

Ae. albopictus (WHO, 1997; SINGHI; KISSOON; BANSAL, 2007; MENAKA et al., 2007). 

Atualmente, estão disponíveis no mercado os testes que detectam o antígeno (Ag)  NS1 do 

vírus dengue no soro ou plasma de indivíduos infectados, através das técnicas de ELISA e 

imunocromatografia de fluxo lateral (ALCON et al., 2002; KUMARASAMY et al., 2007). 

Outros testes também são aplicados para o diagnóstico da dengue, embora mais 

utilizados na pesquisa científica, como, por exemplo, RT-PCR, PCR em tempo real (qPCR), 

inoculação viral em cérebro de camundongos recém-nascidos, inoculação viral em mosquitos, 

teste de inibição da hemaglutinação (IH), teste de neutralização, teste de fixação do 

complemento, entre outros (RACE; WILLIAMS; AGOSTINI, 1979; KUNO et al., 1985; 

GUZMÁN; KOURÍ, 1996; WHO, 1997; MENAKA et al., 2007). 

Na infecção primária, o vírus circula na corrente sanguínea por um período 

relativamente coincidente com a duração da febre e, assim, pode ser detectado por métodos 

virológicos no soro ou plasma por, aproximadamente, 2 a 7 dias, período que consiste na fase 

aguda da doença. Entretanto, em infecções secundárias, a viremia pode durar apenas 2 ou 3 

dias (HALSTEAD, 2007; SHU; HUANG, 2004). 

A proteína NS1 durante a fase aguda pode ser utilizada no diagnóstico para detectar 

anticorpos séricos anti-NS1 ou como (Ag) circulante a ser pesquisado (CHUANSUMRIT et 

al., 2008; DUSSART et al., 2006; LAPPHRA et al., 2008; XU et al., 2006; YOUNG et al., 

2000). O ELISA que detecta o NS1 tem demonstrado que o tal antígeno é detectável a partir 
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do 1º dia de febre, no sangue de indivíduos infectados persistindo até o 9º dia, mesmo quando 

a amostra é negativa no RT-PCR e no IgM (ALCON et al., 2002). 

Durante a fase aguda da doença, no período virêmico, os métodos diagnósticos 

recomendados são os que necessitam da viabilidade viral, como o isolamento viral, RT-PCR, 

qPCR e NS1 (ELISA e/ou imunocromatografia). No final da fase aguda, o diagnóstico 

sorológico é o método de escolha, como por exemplo, IgM-ELISA, IgG-ELISA, IH, entre 

outros (FIGURA 6) (WHO, 2009; HASLTEAD, 2007). O diagnóstico sorológico para dengue 

só se torna possível a partir da defervescência ou ao final da viremia. Entre o 3º e o 5º dia de 

doença, cerca de 50% dos pacientes tem IgM detectável (GUBLER, 1998; SCHILLING et al., 

2004; SHU; HUANG, 2004; WHO, 2009). Por volta do 5º dia de doença esse número 

aumenta para cerca de 80% e, no 10º dia, 99% desenvolveu produção detectável de IgM. O 

mesmo persiste no soro por 2 a 3 meses (GUBLER, 1998; WHO, 2009).  

Em infecções primárias, o IgG aparece no soro dentro de um dia ou dois após a 

detecção de IgM, podendo levar de 10 a 14 dias para se tornar detectável (GUBLER, 1998; 

SCHILLING et al., 2004; SHU; HUANG, 2004). O IgG apresenta um aumento moderado ao 

longo das semanas seguintes e persistindo, provavelmente, por toda a vida. Em infecções 

secundárias, o IgG está presente logo no início da doença e aumenta a níveis muito elevados 

dentro da primeira semana da infecção, e a resposta de IgM é significativamente menor do 

que nas infecções primárias, podendo ser indetectável em alguns casos. Os títulos de IgG 

nesses pacientes podem permanecer altos por 10 meses após a infecção (GUBLER, 1998; 

SHU; HUANG, 2004). A presença de IgG numa amostra que esteja no 1º dia da manifestação 

dos sintomas é evidência de que o paciente está apresentando uma infecção secundária 

(MCBRIDE, 2009). 

Alguns protocolos determinam que um aumento dos títulos de IgG em 4 vezes em 

amostras pareadas indica infecção aguda ou recente por flavivírus. Já a detecção de altos 

níveis de IgG logo no início da doença, sugere infecção secundária ou múltipla (WHO, 2009). 
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Figura 6- Principais testes diagnósticos de dengue de acordo com a evolução da doença. 

 

Fonte: adaptado de HALSTEAD, 2007. 

 

É importante ressaltar que a sorologia por ELISA, para detecção de IgM ou IgG, é o 

teste mais amplamente utilizado na rotina laboratorial, devido à sua alta sensibilidade de 90-

97% em comparação com o teste de IH, que é considerado o padrão-ouro para dengue 

(KUNO; GOMEZ; GUBLER, 1991; MIAGOSTOVICH et al., 1999; NAWA et al., 2001). No 

Brasil, o teste ELISA também é o mais utilizado para o diagnóstico de dengue por apresentar 

uma série de vantagens, em relação aos outros testes, como, por exemplo, uma grande 

flexibilidade no tempo de coleta das amostras, após a fase aguda, uma vez que as respostas de 

anticorpos permanecem detectáveis por mais tempo; a maior termoestabilidade dos 

anticorpos, em comparação à labilidade viral e do material genético; os serviços de sorologia 

são mais prontamente acessíveis, as técnicas são relativamente simples e os reagentes são 

comercializados. Por outro lado, resultados falso-positivos podem ser obtidos, podendo ser 

causados por ativação policlonal de linfócitos B ou por reações cruzadas geradas por certos 

grupos, complexos ou subcomplexos de epítopos comuns a outros vírus do gênero Flavivirus. 

Sendo assim, outros flavivírus, como o vírus da encefalite japonesa, por exemplo, podem 

induzir a produção de anticorpos que podem reagir cruzadamente com o vírus da dengue e, 

dessa forma, o diagnóstico de dengue pode ser confundido, especialmente em áreas onde 

outros flavivírus estão presentes (WHO, 1997). 

O diagnóstico confirmatório de um caso suspeito de dengue, além de ser importante 

para o paciente, para que receba tratamento e cuidados específicos, é importante a nível 

coletivo, uma vez que, a partir do conhecimento do perfil epidemiológico de uma doença de 

notificação compulsória, como é o caso da dengue, torna-se possível estabelecer medidas 

preventivas e de controle específicas (BRASIL, 2011). 
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1.9 Diagnóstico diferencial da dengue 

 

 

Considerando-se que a dengue possui um amplo espectro clínico, torna-se difícil, em 

alguns casos, distingui-la de outras doenças utilizando apenas critérios clínico-

epidemiológicos, sem o emprego de técnicas laboratoriais. Por isso, de acordo com o 

Ministério da Saúde do Brasil, as principais doenças que entram no diagnóstico diferencial 

com a dengue são: influenza, sarampo, rubéola, citomegalovírus, hepatites virais, hantavirose, 

febre amarela, oropouche, leptospirose, malária, dentre outras, a depender da situação 

epidemiológica da região (BRASIL, 2007). 

Quanto à FHD, no início da fase febril o diagnóstico diferencial deve ser feito com 

outras infecções virais e bacterianas e, a partir do terceiro ou quarto dia, com choque 

endotóxico decorrente de infecção bacteriana ou meningococcemia (SERUFO et al., 2000; 

BRASIL, 2009a; RIVERA; RODRÍGUEZ, 2010). 

No Brasil, as arboviroses representam um grave problema de saúde pública, dentre 

elas as provocadas pelos vírus dos gêneros Flavivirus, Bunyniavirus e Alphavirus, 

consideradas as mais importantes causadoras de surtos ou epidemias (FIGUEIREDO, 1994). 

Cinco arbovírus foram identificados como importantes em termos de saúde pública, 

associados com epidemias urbanas, são os vírus dengue, mayaro, oropouche, rocio e febre 

amarela (TRAVASSOS DA ROSA et al., 1997).  

Os vírus da dengue e oropouche estão associados com doença humana epidêmica em 

áreas urbanas, enquanto mayaro, rocio e febre amarela estão associadas especialmente a áreas 

rurais. O vírus mayaro é associado com doença febril exantemática. O vírus da febre amarela 

é um arbovírus causador de doença hemorrágica encontrado na região Amazônica, enquanto o 

oropouche causa doença febril e algumas vezes acompanhada de meningite asséptica 

(VASCONCELOS et al., 1992). 

Em estudo realizado por Lima e colaboradores (2008), no Ceará, com 72 amostras de 

sangue de pessoas com diagnóstico de dengue, 3 amostras foram positivas para hantavírus, o 

que vem a ressaltar ainda mais, a importância do diagnóstico diferencial da doença. 
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1.10 Tratamento 

 

O tratamento da dengue baseia-se principalmente em hidratação adequada, levando-se 

em consideração o estadiamento da doença, segundo os sinais e sintomas apresentados pelo 

paciente, através de anamnese e exame físico para decisão de condutas. É importante 

reconhecer precocemente os sinais de extravasamento plasmático para correção rápida com 

infusão de fluidos (BRASIL, 2009a). 

A suspeita das formas hemorrágicas da doença geralmente só é feita entre o quarto e o 

sexto dia de início das manifestações clínicas da DC, quando os sinais de alerta se 

manifestam. Nesse momento, a grande maioria dos pacientes não está presente na unidade de 

saúde porque não é indicado o internamento nos primeiros dias de DC. Portanto, há um lapso 

de tempo entre o reconhecimento dos sinais de perigo e o início oportuno do manejo clínico 

do quadro (hidratação rápida), crucial para o desfecho favorável da enfermidade (BARRETO; 

TEIXEIRA, 2008). 

Considerando que na vigência de surto epidêmico de dengue seu diagnóstico poderá 

ser supervalorizado; enquanto não se estabelece o diagnóstico específico, o tratamento 

sindrômico propiciará melhor prognóstico, inclusive para outras doenças (SERUFO et al., 

2000). 

Até o presente momento, não existem vacinas licenciadas para a prevenção da dengue, 

nem terapias específicas para deter ou limitar a replicação do vírus ou mesmo modular a 

gravidade dos sintomas dos pacientes afetados. O diagnóstico preciso e precoce é essencial 

para uma vigilância eficaz e para a instituição adequada de medidas de controle dos surtos 

(TRICOU et al., 2010; HU et al., 2011). 

 

1.11 Medidas de prevenção e controle 

 

Apesar de muito pesquisada, ainda não está disponível uma vacina preventiva eficaz e 

segura para a dengue. Seu desenvolvimento é complicado por ser necessário incorporar todos 

os quatro sorotipos virais em uma única preparação. Quanto à segurança da vacina, é 

necessário um seguimento prolongado dos ensaios clínicos para determinação do risco de se 

desenvolver dengue grave quando os títulos de anticorpos após a vacinação diminuem. Um 
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estudo feito em países do Sudeste Asiático mostrou que a vacina pode ser altamente custo-

efetiva, capaz de substituir o controle ambiental como uma estratégia econômica para a 

prevenção da dengue (SHEPARD et al., 2004; OOI et al., 2006; WHO, 2010b) 

Da mesma forma, não se pode contar ainda com terapêutica etiológica e 

quimioprofilática efetivas. Apesar do conhecimento acumulado sobre a doença e sua 

patogenia, o único elo vulnerável na cadeia de transmissão da dengue é o vetor (TAUIL, 

2002; OOI et al., 2006; PERIAGO; GUZMÁN, 2007). 

O combate ao vetor apresenta várias limitações, como por exemplo, a falta de 

legislação de apoio às práticas de fiscalização para eliminação do mosquito em pontos 

estratégicos; a falta de ampliação e regularização do abastecimento de água encanada e da 

coleta frequente de lixo; principalmente nas periferias das cidades; a dificuldade na inspeção 

predial, na eliminação e tratamento de reservatórios positivos e na aplicação de inseticidas, 

além da falta de contingente de profissionais experientes e devidamente treinados (TAUIL, 

2002; WILSON; CHEN, 2002; CLARO; TOMASSINI; ROSA, 2004). 

A seleção de resistência crescente dos mosquitos aos inseticidas de uso habitual nas 

atividades de controle é outro ponto crítico no combate ao vetor. Há muitos anos, o mosquito 

já apresentava resistência aos organoclorados. Atualmente, há relatos de resistência dos 

mosquitos adultos aos piretróides e das larvas e dos adultos aos organofosforados (TAUIL, 

2002). 

Dessa forma, deve haver monitoramento da resistência permanentemente e 

desenvolvimento de novos inseticidas e larvicidas eficazes e ecologicamente seguros (TAUIL, 

2002; WILSON; CHEN, 2002). 

A OMS e a OPAS têm estimulado a utilização de métodos simplificados de 

amostragem com o objetivo de facilitar a obtenção de informações que contribuam para a 

avaliação dos programas de controle da dengue. Assim, passou a ser feito no Brasil, a partir de 

2002, o Levantamento de Índice Rápido do Índice de Infestação do Ae. aegypti (LIRAa), que 

trata, fundamentalmente, de um método de amostragem para obtenção rápida de indicadores 

entomológicos (BRASIL, 2005, 2009b). 

Medidas preventivas simples podem evitar a picada de mosquitos, tais como 

repelentes, roupas, mosquiteiros, inseticidas, eliminação dos criadouros nas residências, que 



43 
 

não só evitam a dengue, como reduzem o risco de adquirir outras doenças transmitidas por 

mosquitos (WICHMANN; JELINEK, 2004). 

 

1.12 Importância para a saúde pública 

 

Epidemias de dengue e dengue hemorrágico trazem importantes impactos econômicos 

e representam um encargo significativo para as comunidades afetadas (MELTZER; RIGAN-

PÉREZ; CLARK, 1998). Este impacto pode variar e incluir perda de vidas, despesas médicas 

com hospitalização dos pacientes, perda de produtividade da força de trabalho afetada, 

sobrecarga dos serviços de atenção à saúde devido à demanda alta e repentina durante as 

epidemias; gastos consideráveis com as ações emergenciais de controle de vetores e perda de 

receita de turismo como resultado de publicidade negativa (MELTZER; RIGAN-PÉREZ; 

CLARK, 1998; SUAYA et al., 2009). Segundo o MS do Brasil, são gastos mais de um milhão 

de reais por dia só com as ações de prevenção e controle do dengue (BRASIL, 2009a). 

 Em 1989, Kouri e colaboradores estimaram que o custo da epidemia ocorrida em 

Cuba no período de 1979/81 foi de US$ 103 milhões, sendo 84 milhões com custos diretos e 

outros 19 milhões para custos indiretos. 

Em Porto Rico, a epidemia ocorrida no ano de 1977 teve um custo estimado entre 6 e 

16 milhões de dólares. Os custos diretos com atenção médica e medidas de controle entre 2,4 

e 4,7 milhões de dólares, e custos indiretos com dias de trabalho perdidos pelos trabalhadores 

doentes e pais de crianças doentes entre 3,7 e 11 milhões (VON ALLMEN; LOPEZ-

CORREA; WOODALL, 1979). 

Com relação aos custos com hospitalização, um estudo econômico conduzido nas 

Américas entre 2000 e 2007 estimou um custo total da doença de 2,1 bilhões de dólares, 

sendo o Brasil responsável por 40,9% deste gasto. Aproximadamente 60% do total dos custos 

correspondem aos custos indiretos, principalmente com perda de produtividade (SAN 

MARTÍN; PRADO, 2004; SHEPARD et al., 2011). 
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1.13 Vigilância epidemiológica  

 

No Brasil, a vigilância da dengue é realizada de forma passiva tendo como fonte de 

dados todas as unidades de saúde do país. O sistema de vigilância conta com apoio de uma 

rede laboratorial formada pelos LACEN estaduais, para confirmação do diagnóstico e a 

classificação dos casos, bem como a identificação dos sorotipos circulantes (BRASIL, 2009a). 

O Sistema de Vigilância Epidemiológica da Dengue no Brasil adota os critérios 

estabelecidos pela OPAS/OMS de 1997 (WHO, 1997) para definição de casos suspeitos e 

confirmados, com adaptação de uma classificação intermediária para os casos que não se 

enquadram como DC e FHD (BRASIL, 2009a). 

O Sistema de vigilância epidemiológica da dengue contempla os seguintes objetivos: 

 detectar precocemente os casos, visando a promover o tratamento adequado e oportuno, 

reduzir a morbidade e, consequentemente, evitar o óbito; 

 detectar precocemente o aumento de ocorrência da doença para adoção de medidas de 

controle, evitando a instalação dos processos epidêmicos; 

 realizar investigação para identificar a área de transmissão e orientar ações integradas de 

bloqueio e controle vetorial; 

 acompanhar a curva epidêmica, identificando área de maior ocorrência de casos e grupos 

mais acometidos, visando a controlar a transmissão em curso; 

 realizar investigação de óbitos suspeitos, visando a identificar possíveis determinantes e 

condicionantes através da notificação de casos (BRASIL, 2009a). 

Os sistemas de vigilância são ferramentas de saúde pública e contemplam a decisão e a 

intervenção urgente em determinadas situações (M'IKANATHA, 2007). Esses sistemas são 

desenvolvidos para suprir uma gama de necessidades em saúde pública e variam desde um 

sistema simples que coleta dados de uma única fonte, até sistemas eletrônicos que recebem 

dados de muitas fontes em formatos múltiplos, para pesquisas complexas (CDC, 2001).  

 Um sistema de vigilância em saúde pública é considerado útil quando contribui para 

prevenir e controlar eventos sanitários adversos, inclusive um melhor entendimento das 

implicações de saúde pública de tais eventos (HOPKINS, 2005). Dessa forma, também pode 
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ser considerado útil se ajudar a determinar se um evento de saúde é realmente importante. 

Além disso, dados de um sistema de vigilância podem ser úteis se contribuir para avaliação de 

desempenho, inclusive na produção dos indicadores de saúde que são utilizados nas 

avaliações de sistemas de vigilância (CDC, 2005).  

 

 

1.13.1 Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)  

 

O Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) foi criado em 1990 

pelo MS com o objetivo de coletar e processar dados sobre agravos de notificação em todo o 

território nacional. Esse sistema fornece informações para a análise do perfil de morbidade, 

contribuindo, portanto, para a tomada de decisão nos níveis municipal, estadual e federal, 

além de efetivar o processo de coleta e transferência de dados relacionados às doenças e 

agravos de notificação compulsória (LAGUARDIA et al., 2004; BRASIL 2007).  

O uso do SINAN foi regulamentado no Brasil pela Portaria Ministerial n.º 073 de 9 de 

março de 1998, tornando obrigatório a alimentação regular da base de dados do SINAN pelos 

Municípios, Estados e Distrito Federal, designando a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), 

por meio do extinto Centro Nacional de Epidemiologia (Cenepi) – atual Secretaria de 

Vigilância em Saúde, do MS – como gestora nacional do sistema (BRASIL, 1998; BRASIL, 

2007).  

A concepção do SINAN foi norteada pela padronização de conceitos de definição de 

caso, pela transmissão de dados a partir da organização hierárquica das três esferas de 

governo, pelo acesso à base de dados necessários à análise epidemiológica e pela 

possibilidade de disseminação rápida dos dados gerados na rotina do Sistema Nacional de 

Vigilância Epidemiológica do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, o sistema deve ser 

utilizado como a principal fonte de informação para estudar a história natural de um agravo ou 

doença e estimar a sua magnitude como problema de saúde na população, detectar surtos ou 

epidemias, bem como elaborar hipóteses epidemiológicas a serem testadas em ensaios 

específicos (LAGUARDIA et al., 2004; BRASIL, 2007).  

O SINAN é alimentado pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos 

que constam na lista nacional de doenças de notificação compulsória. A entrada de dados é 

feita mediante a utilização de alguns formulários padronizados:  



46 
 

• Ficha Individual de Notificação (FIN): é preenchida para cada paciente quando da suspeita 

da ocorrência de problema de saúde de notificação compulsória (Portaria 1943, de 18 de 

outubro de 2001) ou de interesse nacional, estadual ou municipal, e encaminhada pelas 

unidades assistenciais aos serviços responsáveis pela informação e/ou vigilância 

epidemiológica (ANEXO A). 

As Fichas Individuais de Notificação (FIN) devem ser preenchidas pelos profissionais 

de saúde nas unidades assistenciais, mantendo uma segunda via arquivada, que devem enviar 

o original para o serviço de vigilância epidemiológica responsável por adotar as medidas de 

controle necessárias. 

• Ficha Individual de Investigação (FII): Trata-se de um instrumento que deve ser utilizado, 

preferencialmente, pelos serviços municipais de vigilância ou unidades de saúde capacitadas 

para realização da investigação epidemiológica. Através da FII, se obtêm-se dados que 

possibilitam a identificação da fonte de infecção e mecanismos de transmissão da doença. Os 

dados, gerados nas áreas de abrangência dos respectivos estados e municípios, devem ser 

consolidados e analisados, considerando aspectos relativos à organização, sensibilidade e 

cobertura do próprio sistema de notificação, e das atividades de vigilância epidemiológica 

(LAGUARDIA et al., 2004; BRASIL,  2009a). 

 As informações da ficha de investigação (FII) possibilitam um conhecimento em 

maior profundidade acerca da situação epidemiológica do agravo investigado, fontes de 

infecção, modo de transmissão, identificação de áreas de risco, dentre outros, importantes 

para o desenvolvimento das atividades de controle (ANEXO B). 

A vigilância epidemiológica municipal, além de desencadear as medidas de controle 

necessárias, tem o papel de realizar a entrada e consolidação dos dados e posteriormente 

remetê-los à Secretaria Estadual de Saúde – SES, que subseqüentemente, encaminha os dados 

ao MS (BRASIL, 2009a).  

Ao contrário dos demais sistemas, em que as críticas de consistência são realizadas 

antes do seu envio, a qualquer outra esfera de governo, a necessidade de desencadeamento 

imediato de uma ação faz com que, no caso do SINAN, os dados sejam remetidos o mais 

rapidamente possível, ficando a sua crítica para um segundo momento - quando do 

encerramento do caso e, posteriormente o da análise das informações para divulgação 

(BRASIL, 2009a). A manutenção periódica da atualização da base de dados do SINAN é 

fundamental para o acompanhamento da situação epidemiológica dos agravos incluídos no 
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Sistema (LAGUARDIA et al., 2004; BRASIL, 2009a). Atualmente o sistema funciona de 

forma on-line para os casos de dengue (SINAN-NET). 

 

1.13.2. Sistema de Informação Hospitalar (SIH-SUS)  

 

 Este sistema foi desenvolvido tendo como principal objetivo organizar o processo de 

remuneração das internações hospitalares financiadas pelo SUS. Possui uma grande base de 

dados, abrangendo todas as atividades do setor, seja da rede hospitalar pública, seja da rede 

privada ou filantrópica, conveniada com o SUS. O SIH-SUS produz um volume expressivo de 

informações, tendo como fonte primária de dados o instrumento de Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH), que é o documento utilizado para o reembolso dos serviços prestados sob 

regime de internação nos hospitais com vínculo com o SUS. Fornece informações para o 

gerenciamento do sistema de saúde, contendo informações detalhadas sobre o paciente, os 

prestadores e o cuidado prestado (CAMPOS et al., 2000; LESSA et al., 2000).  

O SIH-SUS não é somente um instrumento de pagamento, controle e avaliação de contas 

hospitalares, tendo em vista sua agilidade e capacidade de detecção de casos de inúmeras 

patologias e agravos (LESSA et al., 2000). Constitui-se num sistema com alto potencial de uso 

pelos serviços de saúde, em especial para a vigilância, podendo ser utilizado como complemento 

importante da vigilância de doenças de notificação compulsória (MENDES et al., 2000).  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A infecção por dengue trata de um problema de saúde pública e vem ao longo dos 

últimos anos com incidência elevada em todas as formas clínicas, apresentando algumas 

modificações no perfil epidemiológico, inclusive com deslocamento da gravidade dos casos 

para as faixas etárias mais jovens. Além disso, apresenta alternância de sorotipos 

predominantes e ausência de uma medida profilática eficaz.  

A epidemiologia da dengue no Estado do Ceará pode apresentar algumas semelhanças 

e também algumas peculiaridades com as demais regiões e sub-regiões de diversos países. 

Dessa forma, ressalta-se a importância da definição de tais características epidemiológicas, 

que podem sofrer variações por conta dos sorotipos e cepas circulantes. 

 Nesse contexto, o grande desafio da saúde pública se dá ao combate de novas 

epidemias de dengue com potencial aumento no número de óbitos em adultos e crianças. 

Dessa forma, é necessário detectar qual a população de maior risco para a dengue, assim 

como identificar a cepa circulante e a evolução da doença, gerando subsídios para a tomada 

de medidas mais eficazes contra essa patologia e diminuição dos óbitos evitáveis na 

população. 

Este estudo pode contribuir auxiliando na tomada de decisões para direcionamento e 

melhor aproveitamento de recursos financeiros, tecnológicos e humanos, somado a pesquisas 

voltadas para o desenvolvimento de produtos, técnicas, inovações e invenções capazes de 

eliminar ou manter sob controle essa doença.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 Descrever a distribuição etária dos casos de dengue ocorridos no Estado do Ceará, no 

período de 2001 a 2011. 

 

3.2 Específicos 

 Comparar a proporção de casos clássicos em relação aos casos graves, de acordo com a 

faixa etária; 

 Descrever o comportamento das internações por dengue, por faixa etária e ano de início 

dos sintomas; 

 Relacionar a gravidade do dengue por faixa etária e ano de início dos sintomas; 

  Identificar os sorotipos virais isolados no Ceará, por ano do isolamento.
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Delineamento do estudo 

 

Trata-se de um estudo descritivo e retrospectivo sobre dengue, com dados secundários. 

 

4.2 Local de estudo 

 

 O estudo tomou como referência os casos de dengue notificados no Estado do Ceará, 

que se localiza na região Nordeste do Brasil, fazendo limites: ao Norte com o Oceano 

Atlântico, ao Sul com o Estado de Pernambuco, a Leste com os Estados do Rio Grande do 

Norte e Paraíba e a Oeste com o Estado do Piauí. Possui uma área total  de 148.825,6 km², o 

que equivale a 9,57% da área pertencente à região Nordeste e 1,74% da área do Brasil 

(IPECE, 2007).  

O Ceará é o 8º Estado mais populoso do Brasil, com 8,4 milhões de habitantes. A 

população cearense é composta por 51,3% de mulheres. Quanto à situação domiciliar, 75,5% 

dos habitantes do estado vivem em área urbana, e apenas 24,9% em área rural. O grupo de 

pessoas com idade entre 25 a 39 anos, equivalente a 2.452.185 habitantes, é o mais populoso 

do Estado, correspondendo a 23,4% da população. O grupo de crianças entre 0 e 5 anos de 

idade é o menor, representando 9,2% da população do Estado (IBGE, 2011). 

O clima predominante no território do Ceará é caracterizado como semi-árido, 

apresentando temperaturas médias anuais elevadas, variando em torno de 24°C e 29°C. O 

Estado apresenta, também, baixos índices pluviométricos anuais na maior parte de seu 

território. 

 

4.3 Fonte de dados 

 

Os dados secundários foram obtidos através da Secretaria de Saúde do Estado do 

Ceará, através do SINAN, no SIH e no LACEN do Ceará. A população anual, utilizada para o 
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cálculo da incidência de dengue, foi obtida a partir das projeções intercensitárias 

disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e acessadas via 

Datasus. 

 

4.4 Definição de caso de DC 

 

Foram considerados casos de dengue clássica todos aqueles que apresentaram doença 

febril aguda com duração máxima de sete dias, acompanhada de pelo menos dois dos 

seguintes sintomas: cefaleia, dor retro-orbitária, mialgia, artralgia, prostração, exantema, 

confirmados laboratorialmente através de isolamentovviral ou da sorologia positiva, segundo 

os critérios estabelecidos pelo MS do Brasil (2011). Em períodos epidêmicos, a confirmação 

de casos também pode ser feita pelo diagnóstico clínico-epidemiológico.  

 

4.5 Definição de caso de FHD 

 

Foi utilizada a definição de caso adotada pela OMS e MS do Brasil, para notificação 

de casos confirmados de FHD: 

- febre ou história recente de febre de 7 dias ou menos;  

- tendências hemorrágicas evidenciadas por, pelo menos, uma das seguintes 

manifestações: prova do laço positiva, petéquias, equimoses, púrpura, sangramento 

gastrointestinal, hematúria;  

- trombocitopenia (plaquetas abaixo de 100.000 por mm³); 

- extravasamento plasmático devido ao aumento da permeabilidade capilar, 

manifestado por hematócrito 10% maior sobre o basal obtido na admissão do paciente, ou 

queda do hematócrito em 10% após o tratamento, derrame pleural, ascite, derrame pericárdico 

ou hipoproteinemia;  

- confirmação laboratorial por sorologia (IgM positiva), isolamento viral, NS1, PCR 

ou imunohistoquímica positiva para dengue, com ou sem histopatologia compatível (WHO, 

1997).  
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4.6 Critérios de inclusão 

Foram incluídos no estudo todos os casos de dengue registrados no SINAN com início 

de sintomas de 1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2011, que atenderam aos critérios 

de definição estabelecidos pela OMS (1997), para casos de FHD e para os casos de DC 

tiveram que obedecer às recomendações do MS, 2011. 

 

4.7 Análise de dados 

 

A distribuição etária dos casos notificados e internados considerou faixas de < 9 anos, 

10 a 19, 20 a 59 e ≥ 60 anos (CAVALCANTI et al, 2011).  

Os dados de isolamento dos vírus da dengue, obtidos no LACEN, foram distribuídos 

por sorotipos (n° e %) e por ano, referentes ao período de 2001 a 2011. 

Para o cálculo da razão entre casos de DC e FHD utilizou-se o número de casos 

confirmados de DC por faixa etária, divididos pelo número de casos de FHD, para o mesmo 

período.  

Para cálculo do coeficiente de internação foi dividido o número de internações por 

dengue, registradas no SIH, pela população existente na faixa etária e multiplicado por mil. 

 

4.8 Considerações éticas 

 

O estudo foi submetido e aprovado pelo comitê de ética em pesquisa, da Universidade 

Federal do Ceará-UFC, sob o protocolo de nº 179/11, de acordo com as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisa em seres humanos, estabelecidas pela Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde/MS (ANEXO A). 
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5 RESULTADOS 

 

Foram registrados 275.417 casos confirmados de dengue, o equivalente a 27.541 casos 

por ano, variando de 3.094 casos em 2004 a 55.074 casos em 2011. 

A faixa etária de 20-59 anos apresentou o maior número de casos notificados durante 

todo o período avaliado, sendo que a maior proporção de casos confirmados em todas as 

faixas etárias foi nos anos de 2001, responsável por atingir cerca de 34.390 pessoas, 2008 com 

44.508 casos confirmados e 2011 totalizando 55.074 casos da doença. 

O ano de 2011 apresentou um maior número de casos notificados da doença em 

comparação com os demais anos avaliados, para todas as faixas etárias, com exceção da faixa 

etária < 9 anos, que apresentou uma maior proporção de casos no ano de 2008, atingindo 

9.723 pessoas (GRÁFICO 1). 

O percentual de casos de DC ou FD, foi mais significativo para a população < 9 anos 

no ano de 2008, apresentando 21,8% dos casos notificados, para a faixa etária de 10-19 anos o 

maior percentual foi no ano de 2009, com cerca de 23,6% dos casos, já para o grupo de 20-59 

anos  foi em 2001 com 67,4% dos registros e para a população ≥ 60 anos o ano de 2005 com 

13,8% (GRÁFICO 1). 

Gráfico 1- Número de casos confirmados de dengue, por faixa etária no Ceará, 2001 a 2011. 

 

Do número total de casos notificados da doença, obteve-se nos anos de 2002, 2004, 

2007, 2009 e 2010 um maior número de casos confirmados pelo diagnóstico clínico-

epidemiológico. Diferentemente desse período, o diagnóstico predominante nos anos 
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epidêmicos de 2001, 2008 e 2011 foi o diagnóstico laboratorial, com 66,8%, 61,2% e 54,2% 

dos casos notificados, respectivamente (GRÁFICO 2).  

Gráfico 2- Porcentagem dos casos notificados de dengue, pelo critério de confirmação 

clínico- epidemiológico e laboratorial no Ceará, de 2001 a 2011.  

 

A incidência de dengue em sua forma clássica, de 2001 a 2006, apresentou menor 

proporção na população infantil. Em contrapartida a partir de 2006 com pico alcançado em 

2008, observou-se uma mudança desse parâmetro, passando a população < 9 anos a 

apresentar um acréscimo em casos confirmados da doença, quando comparadas com as 

demais faixas etárias (GRÁFICO 3).  
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Gráfico 3- Incidência de dengue por faixa etária no Ceará, 2001 a 2011. 

 

Quanto ao sorotipo circulante, em 2001, ano que apresentou um dos maiores números 

de casos registrados da doença, prevaleceu a circulação do DENV-1 com 31 (47,7%) e 

DENV-2 com 34 (52,3%) dos casos confirmados. Em 2002 constatou-se a circulação do 

DENV-1 atingindo 66 (48,5%) e DENV-3 com 60 (44,1%) dos casos. Entre 2003 e 2006 

prevaleceu a circulação do DENV-3, de 2007 a 2009 o DENV-2, merecendo destaque para o 

ano de 2008, com alta incidência da doença e no ano de 2010 e 2011 a circulação do DENV-1, 

destacando-se o ano de 2011 (GRÁFICO 4). 

Gráfico 4- Percentual dos sorotipos isolados no Ceará, 2001 a 2011. 
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Com relação ao número de amostras de isolamentos virais e sorotipos isolados, o 

DENV-1 apresentou um maior número de isolamentos no ano de 2011, com um total de 215, 

o DENV-2 teve um maior número de isolamentos em 2007 (58), o DENV-3 em 2003, com 

151 e o DENV-4 em 2011, com 2 casos isolados (GRÁFICO 5).  

Gráfico 5- Número de amostras com isolamento viral positivo para dengue no Ceará, 2001 a 

2011. 

 

O número de casos de FHD teve uma maior proporção nos anos de 2003 com 290 

casos confirmados, 2007 que abrangeu 300 casos e 2008 com 443 casos notificados, atingindo 

nos anos considerados a população adulta (GRÁFICO 6). Em contrapartida, em 2011 a 

população < 9 anos foi a mais acometida pela doença, apresentando uma incidência de 3, 

281/100.000 habitantes (GRÁFICO 7). 

Gráfico 6-Número de casos de FHD por faixa etária, Ceará, 2001 a 2011. 
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A incidência da doença na forma grave de FHD, em 2003 foi maior em adultos, 

apresentando na faixa etária de 20-59 anos o valor de 4,65/100.000 hab. e na faixa etária de ≥ 

60 anos uma incidência de 5,13/100.000hab., com a circulação predominante do DENV-3. 

Diferentemente desse período, em 2007, com a recirculação do DENV-2, percebe-se que o 

aumento na incidência da doença foi na população infantil < 9 anos  apresentando 4,88/ 

100.000 hab. dos casos notificados, assim como em 2008  e em 2011, com uma  incidência de 

8,99/100.000 hab. e 3,28/100.000 hab., respectivamente e a circulação predominante do 

DENV-2 em 2008 e DENV-1 em 2011 (GRÁFICO 7). 

O acometimento por FHD em 2008 foi duas vezes maior na faixa etária de menores de 

9 anos, quando comparado com o ano anterior de 2007, passando do valor de  4,88 para 

8,99/100.000 hab., refletindo a recirculação predominante do DENV-2, acometendo 

principalmente a população infantil (GRÁFICO 7). 

Gráfico 7-Incidência de FHD por faixa etária x (100.000hab), 2001 a 2011, Ceará. 

 

O número de internações por dengue no Ceará teve um aumento significativo em todas 

as faixas etárias em determinados períodos avaliados no estudo, prevalecendo a população 

adulta de 20-59 anos como a mais atingida, seguido da mudança do sorotipo circulante 

predominante. De 2001 a 2003 o número de internamentos por dengue passou de 1.473 para 

5.566, com a transição da predominância do sorotipo circulante DENV-2 para o DENV-3. Em 

2004 e 2005 o número de casos aumentou de 1.607 para 5.645 com a manutenção da 

circulação predominante do DENV-3. Já de 2006 a 2008 o número de casos de internamentos 

por dengue duplicou, passando de 4.074 para 8.401, com a transição do sorotipo dominante 

circulante do DENV-3 para o DENV-2. No período de 2009 a 2011, com variação na 
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predominância da circulação do DENV-2 para o DENV-1, passou de um total de 2.111 

pessoas internadas para 8.691 (GRÁFICO 8). 

Gráfico 8- Número de internações de dengue no Ceará, por faixa etária, 2001 a 2011. 

 

A introdução e o predomínio do DENV-3 em 2002 marca o aumento da ocorrência de 

formas graves da doença em todo o Estado do Ceará; dessa forma merecendo destaque um 

aumento no coeficiente de internação em todas as faixas etárias do ano de 2002 para 2003, 

assim como o número de óbitos desse mesmo período, que em 2002 totalizava 8, aumentando 

em 2003 para um total de 20 casos. Durante todo o período avaliado o número total de óbitos 

por FHD foi de 137 (TABELA 1). 

Tabela 1- Número de óbitos por FHD, por faixa etária no Ceará, 2001 a 2011.  

 

Quanto ao coeficiente de internação, comparando-se o ano de 2001 e 2011, podemos 

perceber que teve um acréscimo em todas as faixas etárias, apresentando-se mais significativa 

na população infantil <9 anos, que passou de 0,050/1.000 hab. em 2001 para o valor de 

1,431/1.000 em 2011 (TABELA 2).  

 

Idade 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

No de óbitos

< 9 0 0 0 0 3 4 4 5 1 2 5

10 a 19 1 0 3 1 2 5 0 2 0 1 0

20 a 59 7 5 12 0 16 5 12 7 6 4 3

60 e + 1 3 5 0 3 1 0 3 2 0 3

Total 9 8 20 1 24 15 16 17 9 7 11
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Tabela 2- Coeficiente de internação por dengue no Ceará, 2001 a 2011, por faixa etária. 

 

De acordo com o Gráfico 9, a  mortalidade em 2002, 2003, 2005, 2008 e 2009 foi 

maior na população com idade maior ou igual à 60 anos, apresentando taxas de (0,44), (0,73), 

(0,42), (0,38), (0,25) / 100.000 hab., respectivamente. Entretanto em 2010 e 2011 esse taxa 

demonstrou-se mais acentuada em crianças menores de 9 anos, com taxas de (0,15) e (0,37) 

(GRÁFICO 9). 

Gráfico 9- Mortalidade por dengue no Ceará, 2001 a 2011, por faixa etária. 

 

A letalidade por dengue no Ceará, de 2001 a 2011, apresentou maior proporção no ano 

de 2009, destacando-se a população com 60 anos ou mais (100%), que foi de dois casos nessa 

faixa etária, seguida da população entre 20-59 anos de idade (35,2%) e da população infantil 

de < 9 anos (33,3%). Nos anos de 2005, 2006 e 2011 os extremos de faixas etárias de <9 anos 

e de 60 anos ou mais foram as que apresentaram maior índice de letalidade, com os 

respectivos valores: (16,7%) e (15,8%) em 2005, (25%) e (16,6%) em 2006 e em 2011 com 

(11,3%) e (13,6%) (TABELA 3). 

 

Idade 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Coef. Int.

< 9 0,050 0,145 0,352 0,073 0,395 0,266 0,667 1,449 0,255 0,846 1,431

10 a 19 0,131 0,255 0,632 0,156 0,646 0,497 0,750 1,128 0,296 0,733 1,234

20 a 59 0,256 0,440 0,847 0,255 0,804 0,572 0,710 0,786 0,220 0,528 0,832

60 e + 0,401 0,658 1,159 0,389 1,012 0,664 0,954 0,922 0,280 0,621 1,023
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Tabela 3- Letalidade por dengue no Ceará, por faixa etária, 2001 a 2011. 

 

A razão de casos de DC por casos de FHD na faixa etária < 9 anos era de 740 em 2001 

e passou para 213 em 2011, período de circulação do DENV-1. Na população de 10-19 anos 

era de 404 e caiu para 283, na faixa de 20-59 de 484 passou para 387 e em maiores de 60 anos 

de 224 caiu para 154, mostrando que os casos de FHD estão tendo um acréscimo em relação 

aos casos de dengue clássica, havendo dessa forma um aumento no grau de gravidade da 

doença na população atingida (GRÁFICO 10). 

Gráfico 10- Razão entre casos clássicos de dengue e casos hemorrágicos no Ceará, 2001 a 

2011, por faixa etária. 

 

O número de casos registrados da doença, quando comparado com o número de 

internações, segue a mesma tendência, estabelecendo uma relação direta. O ano de 2001 

apresenta-se como exceção desse parâmetro, pois o número de internações é inferior ao 

número de casos registrados da doença, o que pode ser explicado pelo número de casos 

clássicos ter sido superior ao de casos de FHD, que por sua vez, apresentam quadros clínicos 

mais graves necessitando de internamento (GRÁFICO 11). 

 

Idade 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Letalidade  

< 9 0,00 0,00 0,00 0,00 16,75 25,01 5,03 3,43 33,33 15,38 11,36

10 a 19 7,33 0,00 4,73 86,06 4,33 15,14 0,00 2,39 0,00 7,14 0,00

20 a 59 14,64 9,52 7,13 0,00 13,79 4,27 8,33 3,68 35,29 10,00 3,85

60 e + 7,91 34,35 14,20 0,00 15,87 16,61 0,00 13,31 100,00 0,00 13,64
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Gráfico 11- Número de casos notificados de dengue e internações, Ceará, 2001-2011. 
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6 DISCUSSÃO 

 

A ocorrência da dengue no Estado do Ceará passou por mudanças no padrão etário ao 

longo dos anos. Inicialmente, o maior número de casos era reportado na população adulta e, 

ultimamente, com a circulação viral simultânea de três sorotipos, os casos da doença, 

inclusive os graves, têm ocorrido com maior frequência na população infantil ou de adultos 

jovens. Essa mudança no perfil etário dos casos, possivelmente influenciada pela reintrodução 

do sorotipo DENV-2 a partir de 2002, também contribuiu para o aumento na letalidade por 

dengue na faixa etária infantil.  

Dessa forma, a ocorrência do dengue no Estado do Ceará, apresenta um padrão 

marcado por ciclos de predomínio de um determinado sorotipo do vírus. Desde o ano de 

2000, cada ciclo foi caracterizado por novos períodos de alta transmissão da doença após cada 

mudança da circulação viral, destacando-se as epidemias de 2001, 2008 e 2011. 

Além da ocorrência de grandes epidemias de grande magnitude, a alternância de 

sorotipos circulantes tem levado a importantes mudanças na epidemiologia da doença. Assim, 

as epidemias de DENV-3 por volta de 2003, levaram a um aumento na gravidade dos casos, 

enquanto as epidemias causadas pelo DENV-2 a partir de 2007 foram marcadas pelo aumento 

de casos graves em crianças e adultos jovens. Ao final do ano de 2009, teve início um novo 

ciclo de alta transmissão do DENV-1, com o registro de 55.074 casos da doença em 2011.  

Com a circulação simultânea de vários sorotipos de dengue no Estado, os adultos 

passam a apresentar uma menor probabilidade de ficarem suscetíveis à infecção, como 

resultado, os indivíduos mais jovens por não apresentarem imunidade prévia tornam-se mais 

susceptíveis a contrair a doença. Esta mudança pode ser explicada em parte pelo acúmulo de 

imunidade na população adulta ao longo do tempo, após a reemergência do DENV-1 em 

1986, DENV-2 em 1990 e DENV-3 em 2002.  

Uma das principais mudanças na epidemiologia da dengue no Brasil está no aumento 

da ocorrência de óbitos causados pela doença. Desde 2002, os óbitos por dengue superam os 

óbitos por malária no país (SIQUEIRA Jr. et al., 2010). No Ceará os óbitos decorrentes da 

dengue somaram 137 de 2001-2011. Em 2008 observou-se o maior registro de óbitos no país, 

com cerca de 35% ocorrendo em menores de 15 anos de idade;  entretanto, no Ceará, no 

período do estudo o maior número de óbitos foi no ano de 2005, com maior incidência na 

população de 20-59 anos, com cerca de 66% dos casos registrados.  
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Há casos de dengue notificados no Estado do Ceará desde 1986, com isolamento do 

sorotipo DENV-1. Na evolução dos ciclos de maior predominância da doença no Estado, 

destacam-se os anos de 2001, 2008 e 2011, períodos em que a doença se manifestou de forma 

endêmica. O ano de 2008 destaca-se pelo maior número de casos graves de FHD e o ano de 

2011 pelo maior número de casos clássicos confirmados. O sorotipo DENV-3 foi isolado no 

ano de 2002, e em 2011, foi isolado o sorotipo DENV-4. A dispersão desse sorotipo 

aumentará significativamente o risco de um cenário de hiperendemicidade em relação ao vírus 

da dengue e da ocorrência de casos graves da doença. Desta forma, com a circulação 

simultânea de quatro sorotipos e um grande número de municípios infestados pelo Ae. 

aegypti, a partir de 2001 o número de casos graves da doença aumentou. Destaca-se ainda 

que, nos últimos dez anos, foram registrados casos da doença em todos os meses do ano, 

sempre com um predomínio no primeiro semestre, devido, provavelmente, a fatores como o 

aumento da pluviosidade, temperatura e umidade (CEARÁ, 2012). 

Para os anos epidêmicos de 2001, 2008 e 2011, obteve-se um maior número de casos 

confirmados através do diagnóstico laboratorial, o que não seria o esperado, pois em períodos 

epidêmicos, por conta da demanda elevada, é possível o diagnóstico através do critério 

clínico-epidemiológico. Esse achado, em parte, pode corresponder ao estímulo que a 

vigilância epidemiológica oferece aos municípios do Estado, para que haja a solicitação da 

sorologia para a confirmação de casos suspeitos da doença, mesmo que já tenha sido 

declarada situação de epidemia. 

Alguns estudos apontam a dengue como uma doença prevalente em crianças e 

adolescentes, e óbitos em adultos, sendo eventos mais raros; porém, no Brasil a dengue 

sempre fez mais vítimas fatais entre os adultos e só mais recentemente, o risco tanto de 

ocorrência quanto de letalidade tem aumentado para a população infanto-juvenil (VITA  et al., 

2009). 

No Ceará, durante o período do estudo, percebeu-se que a incidência da doença passou 

a ser mais significativa na população infantil principalmente, a partir de 2006, com aumento 

significatico nos dois anos seguintes, entretanto, no período de 2008 e 2009 observou-se um 

acentuado declínio na incidência da doença, voltando a aumentar nos anos de 2010 e 2011. 

Em 2001 apresentou para a forma grave da doença uma incidência menor para a faixa etária 

de < 9 anos, em contrapartida em 2011 essa faixa etária foi a mais acometida. 
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Em estudo realizado na Tailândia entre 1993 e 2001, a incidência de FHD em <4 anos 

de idade diminuiu de 586,0/100.000 hab. na epidemia de 1993, para 197,5/100. 000 hab. em 

2001. A incidência em crianças de 5-9 anos de idade também diminuiu de 1,33/ 100.000 hab. 

para 676,6/100.000 hab. e para a faixa etária de 15-24 anos de idade aumentou de 

122,8/100.000 hab. para 323,5/100.000 hab., no mesmo período (PATUMANOND; 

TAWICHASRI; NOPPARAT, 2003). Ainda na Tailândia em 2001, a faixa etária mais 

frequente para notificação da doença foi a 10-14 anos, representando 37% dos casos, e a 

infecção grave foi significativamente mais comum em pacientes adultos, 82% para 59% dos 

casos em crianças (WICHMANN et al., 2004). 

A faixa etária mais frequente neste estudo, em números absolutos, foi a de 20-59 anos, 

tanto para a DC quanto para FHD, durante todo o período avaliado. Diferentemente desse 

achado, a incidência de DC e FHD apresentaram algumas alterações, demonstrando-se maior 

ou menor entre as faixas etárias avaliadas, a depender do sorotipo circulante ao longo do 

período avaliado. Assim, as epidemias de DENV-3 por volta de 2002, levaram a um aumento 

na gravidade dos casos, constatadas  pelo aumento na incidência de FHD em todas as faixas 

etárias, enquanto as epidemias causadas pelo DENV-2 a partir de 2007, foram marcadas pelo 

aumento de casos graves em crianças. Ao final do ano de 2009 teve início um novo ciclo de 

alta transmissão do DENV-1, com o registro de 55.074 casos da doença em 2011.  

Em 2001, no Ceará, houve maior número de casos de DC na população adulta de 20-

59 anos equivalente a 67% dos casos notificados nesse período, da mesma forma que 

apresentou para a forma grave da doença FHD, um maior número de casos nessa mesma faixa 

etária equivalendo a 61%. Reforçando que, no Ceará, a doença era prevalente em adultos, 

enquanto em outros territórios como Tailândia já era prevalente na população infantil, como 

avaliado em estudo que apresentou a proporção de crianças para adultos de 4,8 para 1,0, nesse 

mesmo período (WICHMANN et al., 2004). 

Antes do segundo milênio, no Brasil, a incidência de FD e de FHD era 

predominantemente maior em adultos; depois desse período, a incidência da doença passou 

apresentar mudanças na população mais jovem, estando relacionada com a circulação viral 

vigente. No Sudeste da Ásia, predominam os casos de dengue hemorrágica e ocorrem com 

mais frequencia em crianças do que em adultos (TEXEIRA et al., 2008). No Ceará, diante da 

análise, observa-se que está ocorrendo um aumento na incidência, assim como na gravidade 

da doença na população jovem. 

A razão entre o número de casos de DC e FHD passou a ser menor. Anteriormente, 
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para cada caso confirmado de FHD era confirmado um número maior de casos. Nos últimos 

anos houve uma diminuição dessa proporção. No ano de 2001 e 2011, para a faixa etária < 9 

anos, a queda dessa razão foi de 71,2%, na faixa de 10-19 anos de 30%, de 20-59 anos 20% e 

≥ 60 anos uma queda de 31,2%, demonstrando dessa forma, que o número de casos de dengue 

grave, estão aumentando em relação aos casos de dengue clássica.  

Em estudo realizado com dados da epidemia de 2007 em várias regiões do Brasil, 

pode-se observar mudanças no predomínio das faixas etárias acometidas por dengue. Dos 

2.706 casos de FHD de 2007, 1.710 (63,2%) foram notificados na região Nordeste, e destes, 

1.119 (65,4%) foram em crianças <15 anos de idade. A região Sudeste teve o segundo maior 

número (558), representando 20,6% de todos os casos; no entanto, apenas (26,2%) foram em 

crianças. Outras regiões com casos, Centro-Oeste e do Norte, não houve nenhuma mudança 

substancial na distribuição de idade, em comparação com os anos anteriores. Entre os nove 

Estados do Nordeste do Brasil com predomínio de FHD em crianças destacaram-se Maranhão 

(609 casos, 92,0% em crianças), Rio Grande do Norte (97 casos e 77,6%), Pernambuco (316 

casos e 67,0%) e Ceará (197 casos e 48,0%) (TEXEIRA et al.,2008). 

No Brasil em 2001, a incidência de FHD foi de 2,9/100.000 habitantes (682 casos) e 

em 2002 de 12,9/100.000 habitantes (2.714 casos), neste período a média de idade entre estes 

casos era de 33 anos. O único estado que obteve diferentes resultados neste período foi o 

Amazonas, que registrou um maior acometimento de casos entre crianças com 30,9% (17/55) 

e 28,8% (15/52) dos casos de FHD atingindo os menores de 15 anos (SIQUEIRA Jr. et al., 

2005). No Ceará nesse mesmo período observa-se um maior número de casos na população de 

20-59 anos 61% (48/78).  

 

O acometimento de dengue por faixa etária tem tido diferentes resultados dependendo 

da região estudada. Em Cuba, na epidemia de 1981 pelo DENV-2, observou-se maior 

prevalência de infecção e formas graves em crianças, com mudança de padrão na epidemia 

2001-2002 pelo DENV-3 em que apenas 12% dos casos confirmados, na capital Havana, 

eram de pessoas com idade abaixo de 15 anos, e todas as formas de FHD acometendo adultos 

(GUZMAN et al.,2006). Resultados semelhantes de predomínio em adultos vêm se repetindo 

em outras regiões das Américas (CASALI et al., 2004). No Brasil, em 1989, a entrada do 

DENV-2 em uma população com circulação prévia de DENV-1, diferente de Cuba, atingiu 

faixa etária de adultos, o que pode ser justificado pela diferença das cepas circulantes nos dois 
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países, New Guinea em Cuba e Jamaica no Brasil (PAHO, 1992). Entre 1986 e 2002 foram 

notificados 3.121.367 casos no Brasil, com aumento significativo de casos epidemia de 2002 

pelo DENV-3, com aproximadamente 50% de todos os casos ocorrendo em adultos de 20 a 40 

anos (SIQUEIRA Jr. et al., 2005). 

Em estudo realizado em 2004 e 2005 na Índia, a incidência da doença também foi 

maior em crianças do que em adultos, para a faixa etária infantil tiveram 37,6% dos casos 

confirmados da doença, enquanto apenas 25% dos casos confirmados foram na faixa etária 

adulta; nesse mesmo estudo, 100% dos casos de FHD foi na população infantil (GUPTA et 

al., 2010). No Ceará, para esse mesmo período, obteve-se maior incidência da doença na 

população adulta de 20-59 anos, com 70% dos casos em 2004 e 33% em 2005. 

Em estudo realizado na Tailândia em 2003 e 2004, a dengue demonstrou uma alta 

incidência entre a faixa etária de 10-14 anos (37,2%) indicando uma mudança progressiva na 

distribuição etária de FHD, desde crianças menores para grupos de adolescentes (KITTIGUL 

et al., 2007). Entretanto, na Nicarágua, de 1999 a 2001, a faixa etária mais acometida foi a de 

crianças de 5-9 anos de idade, que respondeu por 58% de todos os casos de dengue 

confirmados naquela região (HAMMOND et al., 2005). Portanto, não se pode considerar a 

faixa etária isoladamente como um fator de risco associado a formas mais graves, pois 

apresenta variações entre diferentes regiões e em uma mesma região em diferentes epidemias. 

A letalidade por dengue no Ceará, no período avaliado, apresentou maiores índices nas 

faixas etárias extremas de < 9 anos e de 60 ou mais no ano de 2005 (16,7% e 15,8%), 

respectivamente, e em 2011 (11,3% e 13,6%), corroborando o estudo realizado no Rio de 

Janeiro de casos notificados no período de 2007 com letalidade superior nos respectivos 

extremos etários de menores de um ano e maiores de 70, apresentando proporções de 4,5% e 

5,1% (VITA et al., 2009).  

Em 1994, ainda no Ceará, foi registrada a maior letalidade por FHD nas Américas, 

com 12 óbitos entre 26 casos notificados (48%) (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 

1996), dado que corrobora o do ano de 2009, que também atingiu uma taxa de letalidade de 

48% (CEARÁ, 2012). 

A letalidade entre casos de FHD tem sido bastante variável em diferentes regiões do 

mundo nas diferentes faixas etárias, com resultados superiores a 3% (HARRIS et al., 2000) e 

outros menores de 1% (CARLOS et al., 2005). No Brasil, um levantamento a partir dos dados 
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de notificação dos sistemas oficiais realizado entre 1998 e 2002 detectou letalidade de 5,4% 

(NOGUEIRA et al.,2005). Na epidemia de 2002 por DENV-3, de um total de 686.305 casos, 

2.727 foram classificados como FHD com letalidade de 4,5% (124/2.727). Entre adultos, 

estes percentuais de letalidade foram maiores quando comparados com as crianças, com 

valores de 5% (114/2.299) e 2,4% (10/416), respectivamente (LEITMEYER et al., 1999). Em 

Recife-PE, em 2002, foram registrados 18 óbitos entre 208 casos de FHD, portanto uma 

letalidade de 8,6% (MONTENEGRO et al., 2006). 

Na epidemia de Cuba em 1981, a letalidade foi de 0,046% e na epidemia 2001-2002 

de 0,02%. Em algumas regiões da Ásia, mesmo com alta prevalência de FHD, incluindo as 

formas graves, a letalidade tem sido inferior a 1% (LAI et al., 2004; RAHMAN et al., 2002; 

WICHMANN et al., 2004). Vale ressaltar que a letalidade definida para cada localidade, pode 

apresentar diferenças de um local para outro, pois depende dos parâmetros utilizados por cada 

região para o seu cálculo. Há relatos de países que utilizam todos os casos de dengue grave 

para o cálculo da letalidade, o que na verdade deveria ser considerada como mortalidade. 

 A utilização da nova classificação proposta pela OMS em 2009 resolverá esse 

problema, já que todos os óbitos serão classificados como dengue grave e a letalidade deverá 

ser calculada apenas para esses casos considerados graves. 

O sorotipo circulante é responsável por epidemias, e variações genotípicas pode ser 

uma explicação para as diferenças na patogenicidade viral (LEITMEYER et al.,1999). Há 

quatro subtipos virais identificados dentro do sorogrupo DENV-3, classificados de I a IV. O 

vírus Taiti (1965) e Porto Rico (1963, 1977) são antigenicamente similares e classificados 

como subtipo IV e sempre estiveram associados a epidemias de dengue clássica. A epidemia 

da dengue no Taiti em 1989 foi causada pelo subtipo I (Indonésia, Malásia ou Filipinas). Os 

vírus Sirilanka de 1989 e 1991 foram associados a epidemias de FHD bem com o Índia 1990, 

classificados como subtipo III (LANCIOTTI et al., 1994 ). No México, entre 1984 a 1993 os 

casos de FHD eram esporadicamente relatados, com relatos de apenas 26 casos. Em 1994 

foram notificados 30 casos de FHD, porém em 2005, com a entrada do DENV-3 houve um 

grande aumento de casos, com 358 casos de FHD notificados e uma letalidade de 7,8% 

(BRISEÑO-GARCÍA B. et al.,1996).  

No Brasil, em 2002, um estudo de 37 óbitos no Estado do Rio de Janeiro, detectou 

como causa o DENV-3, 20 casos (54,1%) foram classificados como infecção primária, 9 

(24,3%) como secundária e 8 (21,6%) como inconclusivos (NOGUEIRA et al., 2005). A 



68 
 

caracterização genética do vírus de um dos 37 óbitos de FHD revelou o genótipo subtipo III 

da Índia (MIAGOSTOVICH et al.,2006). No Ceará, o número de óbitos por dengue teve um 

aumento significativo de 2001 para 2003, passando de 9 para 20 casos, também com a 

circulação  predominante do DENV-3. 

Em estudo realizado na Nicarágua no período de 1999 a 2001, com predomínio da 

circulação do DENV-2, e de 2003 a 2004, com a circulação do DENV-1, pode-se perceber que 

as infecções causadas pelo DENV-2 foram de maior gravidade que quando a circulação do 

DENV-1 (BALMASEDA et al.,2006). Esses dados não corroboram com o este estudo, pois 

no período de 2001 predominou a circulação do DENV-2, e em 2003 e  2004 a circulação do 

DENV-3 e com relação a gravidade da doença o período de circulação do DENV-3 foi o que 

abrangeu uma maior número de internações dos períodos avaliados, com um total de 5.566 e 

20 óbitos pela doença. Estas descobertas fornecem novos dados para caracterizar o potencial 

patogênico de distintos sorotipos DENV em populações humanas de determinadas regiões. 

O estudo apresenta algumas limitações, principalmente por utilizar dados secundários. 

Algumas informações no banco de dados podem não estar completas, pois dependem da 

periodicidade do fluxo de fornecimento dos dados e do criterioso preenchimento das fichas de 

notificação e investigação. 

Mudanças relacionadas ao próprio sistema eletrônico de notificação, assim como nos 

formulários padronizados, também podem prejudicar a coleta de dados. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Este estudo aponta uma mudança importante no comportamento dos casos de dengue 

no Ceará, quando avaliados na perspectiva da faixa etária e gravidade dos casos. Constatou-se 

que a população infantil passou a ser a mais acometida pela doença em termos de incidência, 

gravidade e, consequentemente, mortalidade. A partir de 2007, percebe-se essa mudança, com 

um acréscimo de duas vezes na incidência da doença em sua forma mais grave.  

A razão entre os casos de DC e FHD passou a ser menor durante os anos avaliados, 

demonstrando, dessa forma, que houve um aumento nos casos graves da doença, para as 

diversas faixas etárias avaliadas, em especial para a infantil. 

De acordo com o sorotipo isolado em cada período, observaram-se alterações na 

epidemiologia da doença. Em 2002, houve aumento no número de casos graves, assim como, 

em 2007, que foi mais significativo na população infantil e, finalmente em 2011, observou-se 

um aumento na incidência da doença em todas as faixas etárias. 

As mudanças observadas no estudo evidenciam um cenário de maior gravidade dos 

casos atingindo mais severamente grupos populacionais mais vulneráveis como as crianças, 

observados principalmente, pela incidência de FHD, coeficiente de internação, mortalidade e 

letalidade da doença nesse grupo, principalmente nos últimos anos.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esses resultados apontam para a necessidade de uma melhor organização da resposta 

às epidemias de dengue na tentativa de evitar a ocorrência de óbitos, sendo necessário um 

esforço de mobilização dos gestores e da população, com um permanente processo de 

capacitação dos profissionais de saúde. 

É primordial que os serviços de vigilância em saúde realizem rotineiramente análises e 

divulgação das tendências observadas, uma vez que modificações na epidemiologia da doença 

vêm sendo detectadas a cada alternância de predomínio do sorotipo viral circulante. Tais 

informações devem ser utilizadas para orientar as ações de controle, bem como a emissão de 

alertas precoces, tanto para o sistema de vigilância como para a assistência aos pacientes com 

dengue. 

Finalmente, um melhor entendimento da epidemiologia da dengue permitirá o 

desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas e principalmente identificar precocemente 

os pacientes com risco potencial de desenvolver a forma grave da doença, assim como suas 

complicações. Isso possibilita a criação de estratégias diferenciadas de suporte terapêutico 

para beneficiar tais pacientes e permitindo um melhor planejamento de estratégias de 

atendimento e gestão de recursos para tratamento e prevenção da doença. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Ficha de Notificação Individual. 
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ANEXO B - Ficha de Investigação Individual da dengue. 
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ANEXO C - Nota do comitê de ética em pesquisa – COMEPE/UFC. 

 

 

 

 

 


