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Resumo: A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes 

aegypti e representa hoje um problema de saúde pública mundial. Segundo a 

OMS, dois terços da população mundial estão susceptíveis a contrair dengue e 

cerca de 50 milhões de casos ocorrem anualmente. Desses casos, 550 mil são 

hospitalizados e 20 mil vão a óbito (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). As 

pessoas que apresentam a dengue podem ter manifestações clínicas diversas, 

a maioria terá a forma leve a moderada, apresentando febre alta, cefaleia, dor 

retrocular, fraqueza, dor muscular e nos ossos, com duração de 5 a 6 dias 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Entretanto, uma pequena parcela dos 

pacientes progride para a forma grave da doença, em que há extravasamento 

de plasma, que pode ser acompanhado ou não de hemorragia (SINGHI et al., 

2007). Os óbitos por dengue ocorrem no grupo de pacientes que evoluem para 

a forma grave da doença, apresentando frequentemente alterações 

hematológicas (SIQUEIRA JR. et al., 2010).Estudos da Secretaria de Vigilância 

em Saúde do Ministério da Saúde revelam que no ano de 2000 a letalidade por 

Febre Hemorrágica da Dengue (FHD) foi de 6,7% e atingiu mais 10% entre os 

anos de 2006 e 2007. Já a Dengue Com Complicações (DCC) teve letalidade 

de 1,8% no ano de 2000 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Nas primeiras 

epidemias de dengue ocorridas no Brasil, os sorotipos identificados foram o 1 e 

o 4. A partir do ano de 1990, identificou  se também a circulação do sorotipo 

DEN2 e até o ano 2000 predominou a circulação apenas dos sorotipos 1 e 2. 

No ano 2000 foi identificado pela primeira vez o sorotipo DEN3 no estado do 

Rio de Janeiro e em 2001 em Roraima. Já o sorotipo DEN4 tinha sido 

identificado apenas em 1981, mas a partir de 2010 tem sido identificado em 

alguns estados. Essas mudanças na epidemiologia da dengue no Brasil têm 

representado um impacto sobre o numero de óbitos pela doença (SIQUEIRA 

JR. et al, 2011). Dessa forma, este estudo se justifica pela importância de se 

conhecer o perfil epidemiológico e dos óbitos por dengue, por meio das 

notificações feitas em todas as unidades de saúde da cidade de Goiânia. 

Através da vigilância epidemiológica, conhecemos a situação da dengue nas 

diversas regiões e podemos propor medidas de controle e prevenção da 

doença. Para o PET  Saúde, o estabelecimento do perfil epidemiológico da 

dengue em Goiânia é relevante para nortear suas ações de vigilância e 

promoção da saúde. 

 


