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RESUMO 

 

A dengue é um problema crescente em relação a sua distribuição geográfica 

e intensidade, mas os desafios nos métodos de diagnóstico, assim como nos 

sistemas nacionais de saúde implicam na insegurança com relação às estimativas 

de distribuição da doença. O SINAN tem como objetivo principal a coleta, 

transmissão e disseminação dos dados gerados rotineiramente pelo Sistema de 

Vigilância Epidemiológica. Este trabalho objetivou conhecer características relativas 

às notificações de dengue na cidade de Nova Friburgo/RJ mediante a coleta de 

dados das fichas de investigação de dengue. A seguir, os dados coletados foram 

organizados em um banco de dados, utilizando o software Excel® (Microsoft). A 

análise estatística foi realizada no software STATA 14. Foram analisados 328 casos 

notificados de dengue, dos quais 86,3% (283/328) o indivíduo residia em Nova 

Friburgo/RJ. Em relação ao critério de confirmação, 6,4% (21/328) dos casos foram 

confirmados clinicamente e 93,6% (307/328) confirmados laboratorialmente. 

Nenhuma ficha estava totalmente preenchida, uma vez que os dados sobre sinais 

clínicos para dengue com sinais de alarme e dengue grave foram ignorados em 

100% dos casos, assim como outros campos foram negligenciados (etnia, 

escolaridade, hospitalização, apresentação clínica etc). Estes campos são 

fundamentais para a construção do perfil epidemiológico do município, implicando 

diretamente nas medidas de controle e prevenção da doença. 

 

 

Palavras-chave: Dengue, DENV, perfil epidemiológico, diagnóstico.  

 



ABSTRACT 

 

  Dengue fever is a growing problem in terms of geographic distribution and 

intensity, but challenges in diagnostic methods as well as in national health systems 

imply insecurity with regard to estimates of disease distribution. SINAN's main 

objective is to collect, transmit and disseminate the data routinely generated by the 

Epidemiological Surveillance System. This work aimed to know characteristics 

related to dengue notifications in the city of Nova Friburgo / RJ by collecting data 

from the dengue research records. Next, the data collected was organized into a 

database, using Excel® software (Microsoft). Statistical analysis was performed on 

STATA software. 328 reported cases of dengue fever were analyzed, of which 86.3% 

(283/328) the individual resided in Nova Friburgo / RJ. Regarding the confirmatory 

criterion, 6.4% (21/328) of the cases were confirmed clinically and 93.6% (307/328) 

were laboratory confirmed. No data sheet was fully populated, since data on clinical 

signs for dengue fever with signs of severe dengue and alarm were ignored in 100% 

of cases, as well as other fields were neglected (ethnicity, schooling, hospitalization, 

clinical presentation, etc). These fields are fundamental for the construction of the 

epidemiological profile of the municipality and have direct implications on the 

measures of control and prevention of the disease. 

 

 

 

Keywords: Dengue, DENV, epidemiological profile, diagnosis. 
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1. INTRODUÇÃO  

  

O Brasil, além de ser o maior país da América do Sul, é amplamente coberto 

por florestas subtropicais e tropicais, como a Amazônica, que possuem uma vasta 

diversidade de fauna e flora (FIGUEIREDO, 2003). Além disso, fatores como: 

crescimento populacional desordenado, êxodo rural e inadequação de infraestrutura 

básica das cidades são algumas das condições favoráveis ao desenvolvimento do 

vetor Aedes aegypti, e consequente transmissão do vírus da dengue (DENV) 

(COSTA et al., 2008). 

Entretanto, para que ocorra a transmissão da dengue, é necessário que haja a 

interação de diversos parâmetros, que incluem a dinâmica de biossíntese viral, a 

ecologia e o comportamento de seus vetores, assim como a ecologia, o 

comportamento e a imunidade de seus hospedeiros humanos (JANSEN e BEEBE, 

2010). 

Pertencente à família Flaviviridae e ao gênero Flavivirus, o vírus da dengue 

(DENV) possui quatro diferentes sorotipos (DENV1-4), e é transmitido por um 

artrópode, podendo ser classificado como um arbovirus (HOLMES e TWIDDY, 2003) 

(MUKHOPADHYAY, KUHN e ROSSMANN, 2005). Sua transmissão se dá por 

mosquitos fêmeas, principalmente da espécie Aedes aegypti e, em menor escala, 

Aedes albopictus (OMS, 2018). 

A dengue é uma doença dinâmica e sistêmica que pode se manifestar de 

formas distintas. A maioria dos casos são assintomáticos, entretanto, quando 

presentes, os sintomas podem apresentar um espectro clínico amplo, incluindo 

expressões graves e não graves da doença (OMS, 2011). Diferenciar clinicamente a 

dengue de outras causas de doença febril é difícil e deve ser feito, 

preferencialmente, durante a fase inicial da doença (POTTS e ROTHMAN, 2008). No 
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entanto, a maioria dos países endêmicos tem acesso limitado a laboratórios de 

diagnósticos, e, com isso, os aspectos clínicos passam a ser exclusivos no 

reconhecimento da doença (LOW et al., 2011). 

Com o intuito de auxiliar o diagnóstico, a classificação e a prevenção da 

dengue, a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2009) desenvolveu um conjunto de 

diretrizes que contribuem tanto para o tratamento quanto para o controle dos casos, 

e classificam a dengue em dois grupos: dengue com sinais de alarme e dengue 

grave. Esta classificação é baseada na apresentação clínica do paciente, e inclui 

sintomas característicos de cada forma de apresentação da doença (OMS, 2009). 

Em 2011, a OMS publicou uma versão revisada e expandida do documento, que 

entre outras mudanças, adotou novos tópicos de relevância atual para os Estados 

Membros da Região Sul-Asiática (OMS, 2011). 

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) foi 

regulamentado em 1998, tornando obrigatória a alimentação sistêmica e regular da 

base de dados pelos municípios, estados e Distrito Federal (BRASIL, 1998). Os 

agravos notificados são definidos pela lista nacional de doenças de notificação 

compulsória. O SINAN tem por objetivo principal a coleta, transmissão e 

disseminação dos dados gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância 

Epidemiológica das três esferas de governo, com a finalidade de apoiar o processo 

de investigação e dar subsídios à análise das informações de vigilância 

epidemiológica das doenças de notificação compulsória. Seu uso sistemático 

contribui para a democratização da informação, permitindo que os profissionais de 

saúde tenham acesso à informação e as tornem disponíveis para a comunidade 

(BRASIL, 2007).  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Histórico   

O momento histórico em que houve a primeira infecção humana pelo DENV é 

indeterminado, principalmente porque muitas vezes a doença é assintomática, e, 

portanto, não é diagnosticada (MUKHOPADHYAY, KUHN e ROSSMANN, 2005). 

Sabe-se que o registro mais antigo da dengue vem de uma enciclopédia chinesa 

datada em 992 dC (NOBUCHI, 1979). Naquela época os chineses chamavam a 

doença de “veneno das águas”, uma forma que eles encontraram de correlacionar o 

vetor com a água (GUBLER, 1998). Assim como na Ásia, ocorreram epidemias 

intermitentes de uma doença específica semelhante a dengue nas Américas no final 

do século 18; portanto, há uma hipótese de que entre os séculos 19 e 20, o vírus 

teria se espalhado pelos países tropicais e subtropicais (HOLMES e TWIDDY, 2003). 

O A. aegypti foi introduzido na América do Sul durante o período colonial, das 

grandes navegações, por meio de navios que traficavam escravos. O Brasil, devido 

ao seu clima quente e úmido, é considerado um país tropical em sua totalidade, o 

que proporciona um ambiente receptivo e altamente favorável à proliferação do vetor 

da dengue (SIQUEIRA JR. et al., 2005).  

A primeira ocorrência de dengue a ser documentada no Brasil foi em 1845, no 

Estado do Rio de Janeiro. Outras epidemias foram registradas durante os anos 

1851-1853 e 1916-1923 (SCHNEIDER e DROLL, 2001), mas somente em 1947 foi 

instalado no país o programa de erradicação do vetor (A. aegypti) para a prevenção 

da febre amarela, sob a coordenação da Organização Sanitária Pan-Americana 

(OSP). Anteriormente, em 1918, foi iniciada a Campanha Mundial de Erradicação da 

Febre Amarela, idealizada por Wycliffe Rose, o primeiro diretor da Comissão de 

Saúde Internacional (CSI) da Fundação Rockfeller, mas foi marcada por uma série 
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de inflexões até ser reformulada e relançada pela OSP com o nome Campanha 

Continental para a Erradicação do Aedes aegypti. Desse momento até o fim dos 

anos 1960, a meta de erradicar o vetor foi perseguida, com maior ou menor 

intensidade, por praticamente todas as repúblicas americanas (MAGALHÃES, 2016). 

A partir de então, a diminuição da Campanha levou à reintrodução e expansão 

geográfica do mosquito e subsequentes surtos causados por diferentes sorotipos em 

vários países da região (SCHNEIDER e DROLL, 2001) (SALLES et al., 2018). 

 No Brasil, embora a primeira epidemia com isolamento viral tenha ocorrido 

em 1981, em Boa Vista, Estado de Roraima, somente em 1986 a doença se tornou 

um grande problema de saúde pública, quando o sorotipo DENV-1 foi introduzido no 

Rio de Janeiro, onde houve mais de um milhão de infecções, e em algumas áreas 

urbanas do Nordeste (OSANAI et al., 1983; TEIXEIRA et al., 2009). Em 1990 o 

DENV-2 foi identificado e se espalhou pelo país. Em 1994 doze estados do Brasil 

documentaram casos da doença: Tocantins, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás 

e Distrito Federal, com as maiores taxas de incidência na região Nordeste (112,2 

casos/100.000 habitantes) (FARES et al., 2015). O DENV-3 apareceu pela primeira 

vez no Rio de Janeiro, causando um surto em dezembro de 2000, com 3.220 casos 

(NOGUEIRA et al., 2001). Em 2010 a epidemia foi caracterizada por vários surtos 

em 21 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Tocantins, Acre, Para, Roraima, Goiás, Rondônia, Alagoas, Pernambuco, Rio 

Grande do Norte, Piauí e Ceará, com a circulação de todos os sorotipos, incluindo o 

DENV-4, que reemergiu no Norte do país após 28 anos de abstinência (TEMPORÃO 

et al., 2011). 
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2.2. Epidemiologia 

A dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo, e nas 

últimas décadas tem-se observado um aumento considerável na incidência mundial 

da doença (BRASIL, 2009). Entretanto, o número real de casos de dengue é 

subnotificado e muitos casos são classificados erroneamente. Apesar do aumento 

do interesse pela dengue nos últimos anos, a distribuição global da dengue 

permanece altamente incerta (BRADY et al., 2012).  Uma estimativa recente indica 

que ocorrem 390 milhões de infecções de dengue por ano (Intervalo de Confiança = 

95% de 284 a 528 milhões), das quais 96 milhões (67 a 136 milhões) se manifestam 

clinicamente (com qualquer gravidade da doença) (OMS, 2018). Além disso, de 

acordo com um estudo sobre a prevalência da dengue, a estimativa é que há cerca 

de 3,9 milhões de pessoas, em 128 países, com risco de infecção pelo DENV (OMS, 

2018; BRADY et al., 2012).  

Segundo a OMS, o número de notificações aumentou de 2,2 milhões em 2010 

para 3,2 milhões em 2015, mas este fenômeno pode estar ligado ao início das 

atividades para registrar todos os casos de dengue. Antes de 1970, apenas 9 países 

haviam sofrido epidemias graves da doença, no entanto, atualmente ela é endêmica 

em mais de 100 países nas regiões da África, Mediterrâneo Oriental, Américas, 

Sudeste Asiático e Pacífico Ocidental, sendo as três últimas as mais afetadas. 

Nestes locais, os casos ultrapassaram 1,2 milhão em 2008 e mais de 3,2 milhões em 

2015, com base nos dados apresentados pelos países membros da OMS, sendo 

registrados no último ano, 2,35 milhões de casos apenas nas Américas, nos quais 

10.200 como dengue grave, causando 1.181 mortes (OMS, 2018).  
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O ano de 2016 foi marcado por grandes surtos de dengue em todo o mundo. A 

região das Américas apresentou mais de 2,1 milhões de casos, e destes, o Brasil 

contribuiu com aproximadamente 1,5 milhão, valor três vezes maior do que em 

2014, e sendo registradas 1032 mortes por dengue na região. Já em 2017, houve 

uma redução significativa no número de casos, com 584.263 registros, o que 

representa 73% de redução (584.263 /2.177.171 casos) (OMS, 2018).  

No Brasil, a dengue apresenta um padrão sazonal, com maior aparecimento de 

casos nos primeiros cinco meses do ano (janeiro a maio), período mais quente e 

úmido, típico dos climas tropicais (TEIXEIRA, BARRETO e GUERRA, 1999). Em 

2017, até a segunda semana de maio, foram notificados 144.326 casos prováveis 

(casos notificados suspeitos exceto os descartados) de dengue em todo o país, uma 

redução de 89,3% em relação ao mesmo período de 2016 (1.352.876 casos). O 

número de óbitos também foi expressamente reduzido, representando queda de 

96%, passando de 585 em 2016 para 23 em 2017. Além destes, caíram também os 

registros de dengue grave e com sinais de alarme passando de 775 casos graves 

em 2016 para 82 em 2017, contabilizando queda de 89,4%. O número de casos com 

sinais de alarme passou de 7.463 em 2016 para 1.041 em 2017 (BRASIL, 2017) 

(Tabela 1).  

A região que com o maior número de registros de casos prováveis em 2017 foi 

a Nordeste com 86.386 casos, 34,3% em relação ao total do país (252.054), em 

seguida aparecem as regiões Centro-Oeste (78.729 casos; 31,2%), Sudeste (59.601 

casos; 23,6%), Norte (22.660 casos; 9,0%) e Sul (4.678 casos; 1,9%). O Estado do 

Rio de Janeiro contribuiu com 10.592 casos notificados, cerca de 18% em relação 

ao total da região Sudeste (59.601) (BRASIL, 2017).  
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Tabela 1.  Número de casos graves, com sinais de alarme e óbitos por dengue 

confirmados até a Semana Epidemiológica 19. FONTE: BRASIL, 2017. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 1º semestre de 2018 foram notificados 11.443 casos prováveis de dengue 

no estado do Rio de Janeiro, com a maior concentração na região Metropolitana II 

(5.368 casos) e na Capital (3.612 casos). A região Serrana concentra apenas 79 

casos, correspondendo a 0,7% do total (11.443 casos), com incidência de 8,4 casos 

por 100.000 habitantes. Entre os 11.443 casos suspeitos no estado em 2018, 49,3% 

(5.640) foram confirmados tanto por critério clínico epidemiológico quanto 
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laboratorial e, somente 7,3% (831 casos) estão confirmados pelo critério laboratorial, 

conforme fonte SINAN. Na região Serrana, o município de Nova Friburgo registrou 

10 casos até julho de 2018 (BRASIL, 2018) (Anexo 1). 

 

2.3. DENV: partícula viral e biossíntese 

O vírus da dengue é classificado como membro da família Flaviviridae, do 

gênero Flavivirus e do sorogrupo DENV. O gênero Flavivirus é composto por 53 

espécies e o DENV foi incluído a ele devido a sua reatividade antigênica com outros 

flavivírus e a sua organização genômica. O vírus apresenta morfologia esférica, tem 

tamanho de 40 a 60 nm de diâmetro e contém um nucleocapsídeo de simetria 

icosaédrica envolto por envelope lipídico (HEINZ e LALLISON, 2000). O genoma 

viral, contido no nucleocapsídeo, é composto por RNA de fita simples, de senso 

positivo e com tamanho aproximado de 10,8 kb, que constituem uma poliproteína 

com uma janela de leitura aberta (ORF, do inglês Open Read Frame). No genoma 

são codificadas três proteínas estruturais que constituem a partícula viral: proteína C 

do capsídeo (C), proteína pré-M/M associada à membrana (prM) e proteína E do 

envelope (E), além de sete proteínas não estruturais (NS- do inglês non structural) 

que são essenciais para a replicação viral e para a evasão do sistema imune: NS1, 

NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B e NS5 (KUHN et al., 2002). As extremidades 5’ e 3’ 

do genoma são compostas de regiões não codificantes (UTR, do inglês untranslated 

region) que possuem sequências conservadas e estruturas secundárias de RNA que 

direcionam os processos de amplificação genômica, tradução e empacotamento viral 

(LINDENBACH, THIEL e RICE, 2007) (Figura 1). 
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Figura 1. Esquema da estrutura organizacional do genoma do vírus da dengue. 

Fonte: VALLE, PIMENTA e CUNHA, 2015 

 

O primeiro passo da infecção é a inoculação do vírus no hospedeiro através 

da picada de mosquitos Aedes infectados por DENV (NAVARRO-SÁNCHEZ, 

DESPRÈS e CEDILLO-BARRÓN, 2005). As células humanas e os receptores de 

ligação envolvidos no processo de adsorção do vírus ainda são desconhecidas, mas 

sabe-se que o processo de replicação viral se inicia com a ligação da proteína E viral 

aos receptores da célula-alvo, que levam à fusão da membrana (Figura 2, passo 1) e 

liberação do genoma viral no citoplasma, através de endocitose mediada pela rede 

de clatrinas (Figura 2, passos 2 e 3) e da queda no pH endossômico, que geram 

uma mudança conformacional no virion, permitindo a fusão (HEINZ e LALLISON, 

2000).  

A endocitose resulta na formação de vesículas endocíticas (Figura 2, passo 3) 

que se acidificam gradualmente enquanto são transportadas pelo citoplasma celular. 

Ao atingir a faixa de pH 6,0-6,2; a proteína E do envelope viral sofre uma mudança 

conformacional que desencadeia a fusão do envelope viral com a membrana da 

vesícula endocítica e a subsequente liberação do nucleocapsídeo viral no citoplasma 

da célula (Figura 2, passo 4). Nesse ambiente ocorre a tradução do genoma viral, 
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como se fosse um RNAm endógeno, usando a maquinaria proteica da célula 

hospedeira, uma vez que o vírus é formado por RNA fita simples de senso positivo, 

assim como o RNA humano (Figura 2, passos 5 e 6) (VALLE, PIMENTA e CUNHA, 

2015; SENEVIRATNE, MALAVIGE e SILVA, 2006).  

Neste momento, inicia-se a síntese de uma poliproteína precursora, com a 

translocação de algumas proteínas virais – prM, E e NS1 – para o retículo 

endoplasmático (RE) (KUHN et al., 2002). Ao ser traduzida, a proteína nascente 

contém uma âncora hidrofóbica C-terminal que atua como um peptídeo sinal para a 

translocação da prM para o RE. A prM é uma glicoproteína precursora da proteína M 

que auxilia o enovelamento e a montagem da proteína E. A prM e a proteína E ficam 

ancoradas na bicamada lipídica viral através de duas hélices transmembranares e 

durante a montagem dos virions se complexam para formar partículas virais imaturas 

(NAVARRO-SÁNCHEZ, DESPRÈS e CEDILLO-BARRÓN, 2005).  

Enquanto isso, as recém-formadas NS2B e NSB3 associam-se formando 

heterodímeros com atividade serino-proteases que clivam a proteína precursora e 

liberam NS4A, NS4B e NS5. A proteína NS5 contém domínios conservados na 

região N-terminal que são reconhecidos pela NS3, formando um complexo que, em 

seguida interage com NS2A. Quando ligada ao complexo, NS2A é capaz de 

reconhecer a UTR 3’ do vírus. O novo complexo NS2A-RNA-NS3-NS5 é 

transportado até a membrana do RE, onde interage com NS4A, que, por sua vez, 

está associada à NS1, formando o complexo de replicação, que promove a síntese 

de novas moléculas de RNA (LINDENBACH e RICE, 1999).  

A proteína NS5 é uma replicase viral, ou seja, é uma polimerase de RNA 

dependente de RNA que se encarrega da geração de novas cópias do genoma viral. 
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A replicação ocorre em duas etapas, a primeira, que consiste na síntese de uma 

molécula de RNA complementar ao genoma original, um RNA fita simples de 

polaridade negativa, e a segunda, na qual ocorre a síntese de cópias de RNA viral 

de sentido positivo, a partir do RNA complementar, que farão parte das novas 

partículas virais (Figura 2, passo 7) (WU, LIU e GONG, 2015). As recém-formadas 

partículas de RNA viral serão traduzidas, dando origem às proteínas estruturais, 

entre elas, a proteína C, que interage com o RNA viral para formar os precursores 

dos nucleocapsídeos (Figura 2, passo 8), que serão deslocados para o complexo de 

Golgi. Na membrana desta organela estão inseridas as proteínas prM e E, que 

interagem com os nucleocapsídeos neoformados, liberando novas partículas para o 

lúmen do complexo de Golgi, que posteriormente serão transportadas em vesículas 

até a membrana plasmática da célula e, por processo semelhante à exocitose, 

liberadas no ambiente extracelular (Figura 2, passos 10 e 11) (KUHN et al., 2002). 

 
Figura 2. Replicação do vírus da dengue. Fonte: adaptado de VALLE, PIMENTA e 

CUNHA, 2015. 

1- Ligação da partícula viral a receptores da superfície celular; 2- 

endocitose das partículas virais; 3- formação da vesícula 

endocítica; 4- liberação do nucleocapsídeo no citoplasma da 

célula; 5-6- tradução do genoma viral como um RNAm 

endógeno; 7- transcrição do genoma viral: síntese de um molde 

de RNA fita negativa {(-)ssRNA} utilizado para gerar mais RNA 

viral {(-)ssRNA}; 8-9- monragem da partícula viral e transporte 

para a membrana plasmática por meio de vesículas; 10-11- 

liberação da partícula viral da célula hospedeira por exocitose.  
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2.4. Sinais e sintomas 

De acordo com a classificação de 2014, a Secretaria de Vigilância em Saúde 

do Ministério da Saúde enfatiza que a dengue é uma doença única, dinâmica e 

sistêmica, que pode ser assintomática ou sintomática. Quando presentes, os 

sintomas apresentam um amplo espectro clínico, podendo evoluir para a remissão 

ou agravamento destes, exigindo constante reavaliação e observação, para que as 

intervenções sejam feitas de maneira eficaz, evitando a ocorrência de óbitos. A 

classificação clínica da dengue conhecida classicamente inclui a febre da dengue, 

febre hemorrágica da dengue e síndrome do choque da dengue. Em 2009, a OMS 

propôs uma nova classificação, com maior aplicabilidade, baseada na avaliação 

clínica e nos exames laboratoriais disponíveis. O Ministério da Saúde adotou a 

proposta e a partir de 2015, a infeção passou a ser classificada de maneira 

simplificada como dengue, dengue com sinais de alarme, e dengue grave (Figura 3) 

(BRASIL, 2016a; OMS, 2009).  

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA DA DENGUE – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS) 

Classificação OMS 1997 

Dengue Clássica 

Dengue Hemorrágica:  
Grau I – febre + sangramento induzido  

Grau II – sangramento espontâneo + Grau I 

Grau III – Hipotensão, falência circulatória 
Grau IV – Choque hipovolêmico 

 
Dengue 

Dengue com sinais de alarme 

Dengue Grave 
Extravasamento de plasma, choque, 

sangramento grave, disfunção grave de 
órgãos 

Classificação OMS 2009 

Dengue  

Figura 3. Nova Classificação clínica da dengue segundo a OMS. Fonte: 
adaptado de OMS, 2009. 
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A primeira manifestação da infecção é a febre, que dura em média de 2 a 7 

dias, sendo geralmente alta (39ºC a 40ºC) e de início abrupto, associada quadros de 

cefaleia, fraqueza e dor muscular, artralgia e dor retroorbital (BRASIL, 2016a). Pode 

haver manifestação cutânea, como ocorre em 50% dos casos, com presença de 

exantema, que atinge a face, tronco e membros, sem poupar plantas de pés e 

palmas das mãos. Na fase febril ainda pode ocorrer anorexia, náuseas e vômitos, 

com presença ou não de diarreia. Após esta fase, grande parte dos pacientes 

recupera-se gradativamente com melhora do quadro em geral e retorno do apetite 

(LUPI, CARNEIRO e COELHO, 2007).  

 A fase crítica da infecção demanda medidas diferenciadas de manejo clínico 

e observação, uma vez que nesta fase o paciente pode evoluir para as formas 

graves da doença e costuma aparecer no fim da fase febril, acompanhada por sinais 

de alarme (BRASIL, 2016a). Os sinais de alarme geralmente são provenientes do 

aumento da permeabilidade vascular, que pode levar o paciente ao choque 

hipovolêmico por extravasamento de plasma. Dor abdominal intensa, vômitos 

persistentes, acúmulo de líquidos (ascite, derrame pleural, derrame pericárdico), 

hipotensão postural e/ou desmaio, hepatomegalia, sangramento de mucosa, 

letargia, irritabilidade e aumento progressivo de hematócrito são considerados os 

sinais de alarme da dengue (WHITEHORN et al., 2012).  

As formas graves da doença manifestam-se com extravasamento de plasma, 

levando ao choque hipovolêmico ou acúmulo de fluídos, que geram desconforto 

respiratório, sangramento grave e disfunção orgânica (WHITEHORN et al., 2012). O 

choque na dengue é de rápida instalação e curta duração, podendo levar o paciente 

ao óbito em um intervalo de 12 a 24 horas. Como principais consequências deste 
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quadro podem-se destacar as hemorragias graves, em função da acidose 

metabólica e da coagulação intravascular disseminada, as alterações cardíacas 

graves (insuficiência cardíaca e miocardite), e a síndrome da angústia respiratória, 

bem como pneumonites. A grave disfunção orgânica, como encefalites, hepatites ou 

miocardites pode ocorrer sem a presença concomitante do choque (BRASIL, 2016a). 

Em crianças a infecção pode ser assintomática ou apresentar-se como uma 

síndrome febril clássica viral, ou com sinais e sintomas inespecíficos. Portanto, a 

fase inicial da doença pode passar despercebida e o quadro grave ser identificado 

como a primeira manifestação clínica. Os critérios epidemiológicos, nestes casos, 

auxiliam o diagnóstico clínico.  Nas gestantes o tratamento deve ser de acordo com 

a fase clínica da doença, necessitando de vigilância contínua, independente da 

gravidade da infecção. Deve-se atentar para a transmissão vertical com risco de 

abortamento no primeiro trimestre, ou trabalho de parto prematuro, quando adquirida 

no último trimestre (BRASIL, 2016a).  

 

2.5. Transmissão e profilaxia 

No Brasil, a dengue é transmitida principalmente através da picada do 

mosquito Aedes aegypti, no entanto, o Aedes albopictus, que possui morfologia e 

capacidade proliferativa semelhantes ao anterior é responsável por alguns surtos da 

doença em países do continente asiático (DIAS et al., 2010).  

O A. aegypti possui uma distribuição global, sendo presente em todos os 

continentes, exceto na Antártica, em áreas tropicais e subtropicais. Com hábitos 

diurnos, o mosquito é um vetor doméstico, ou seja, é encontrado no meio intra e 

peridomicílio, onde realiza a cópula, o repasto sanguíneo e a postura dos ovos nos 
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arredores deste ambiente (MORRISON et al., 2008). A postura de ovos é feita pela 

fêmea em coleções de água parada onde, posteriormente, eles eclodem dando 

origem às larvas, que se desenvolvem e atingem a fase adulta, na qual as fêmeas 

estão propícias a adquirir e transmitir o DENV (DIAS et al., 2010). No momento do 

repasto sanguíneo, um mosquito infectado pelo DENV transmite o vírus para o 

humano, assim como mosquito adquire o vírus ao se nutrir de sangue de doente em 

fase virêmica. Após inoculado, o período de incubação do vírus é de 3 a 15 dias 

(OMS, 2011). 

Até meados de 2010, não existia no Brasil uma vacina capaz de imunizar 

contra os todos tipos de dengue (DENV 1-4). Entretanto, através da RDC nº 55, de 

16 de dezembro de 2010, foi aprovada a Dengvaxia®, a primeira vacina da dengue 

contra os 4 sorotipos da doença. Vale ressaltar que a imunização é não conferida 

aos vírus Chikungunya e Zika. A vacina é confeccionada a partir de um vírus 

atenuado e recombinante e por isso não pode ser aplicada em gestantes. O grupo 

capacitado e mais apropriado para fazer o uso desta vacina são crianças e adultos 

inclusos na faixa etária de 9 a 45 anos. A aplicação é feita em três doses, com 

intervalo de 6 meses entre cada uma. Algumas reações adversas foram relatadas 

como febre, dor de cabeça, dor no local de aplicação, mal-estar e dor muscular 

(BRASIL, 2016a). 

Apesar da existência de uma vacina contra os todos os sorotipos da dengue, a 

melhor forma profilática continua sendo o controle do vetor, através de medidas 

sanitárias, ações de educação e informação e o combate direto ao vetor. Para isso, 

algumas medidas podem ser tomadas, como: impedir o acesso dos mosquitos a 

habitats de postura; eliminar adequadamente os resíduos sólidos que possam 

acumular água, cobrir, esvaziar e limpar semanalmente recipientes de 



28 
 

armazenamento de água doméstica e aplicar inseticidas ou pulverização espacial 

durante surtos (medida de emergência) (OMS, 2018). 

As ações de educação podem variar de acordo com as definições estratégicas, 

no entanto, basicamente, o encaminhamento de agentes de saúde nas residências, 

campanhas de conscientização sobre o mosquito e as formas de transmissão pode 

ser executado (BRASIL, 2009). 

 

2.6. Diagnóstico e tratamento 

 

A dengue possui amplo espectro clínico, e por isso, faz-se necessário um 

diagnóstico diferencial de síndromes clínicas, são elas: 1) síndrome febril 

(enteroviroses, influenza, hepatites virais, malária, febre tifoide, chikungunya e 

outras arboviroses), 2) síndrome exantemática febril (rubéola, sarampo, escarlatina, 

eritema infeccioso, exantema súbito, mononucleose infecciosa, parvovirose, 

citomegalovirose etc), 3) síndrome hemorrágica febril (hantavirose, febre amarela, 

leptospirose, malária grave, riquetsioses e púrpuras), 4) Síndrome dolorosa 

abdominal (apendicite, obstrução intestinal, abscesso hepático, abdome agudo, 

pneumonia, infecção urinária, colecistite aguda), 5) Síndrome do choque: 

(meningococcemia, septicemia, febre purpúrica brasileira, síndrome do choque 

tóxico etc) e 6) Síndrome meníngea (meningites virais, meningite bacteriana e 

encefalite) (BRASIL, 2016a). 

Além do diagnóstico diferencial, segundo os critérios da Política Nacional de 

Humanização do Ministério da Saúde e o estadiamento da doença, os casos de 

dengue são classificados em quatro grupos de risco que definem a prioridade no 

momento do atendimento em unidades de saúde (Figura 4). O grupo A é 
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Figura 4. Quadro de classificação de risco de acordo com os sinais e sintomas. 
Fonte: BRASIL, 2009. 

caracterizado por pacientes com ausência de sinais de alarme, o grupo B identifica 

os casos em que há presença de petéquias e ausência de sinais e alarme, o grupo 

C caracteriza os casos suspeitos que tenham sinais de alarme, e o grupo D são os 

casos mais graves, aqueles que possuem sinais de choque, com sangramento ou 

disfunção grave dos órgãos, compondo o grupo de maior prioridade no atendimento 

(BRASIL, 2016a).  

 

 

A evolução clínica da dengue conduz a escolha dos métodos laboratoriais de 

diagnóstico, de acordo com o comportamento e o estadiamento da infecção (Figura 

5). Os dois principais métodos para o diagnóstico laboratorial da dengue são: 1) 

sorologia (método Enzyme-Linked Immunosorbent Assay – ELISA), que deve ser 

solicitado a partir do sexto dia do início dos sintomas, e 2) detecção de antígenos 

virais (NS1, RT-PCR, imunohistoquímica), que devem ser solicitados até o quinto dia 

após os primeiros sintomas (BRASIL, 2016a). Entretanto, muitos destes são 

métodos mais exatos, que precisam de equipamentos e estrutura avançados, por 

isso, análises sorológicas rápidas (testes rápidos) podem fornecer uma alternativa 

para apoiar o diagnóstico (DIAS et al., 2010). 
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O NS1 é um teste rápido com alta especificidade para o diagnóstico da dengue 

(90 a 100%), mas baixa sensibilidade (52-62%), o que aumenta o risco de resultados 

falsos negativos, sendo necessário um teste complementar para a confirmação do 

diagnóstico  (OMS, 2018). Os testes complementares são usados para avaliar as 

manifestações clínicas da doença, ou seja, são testes inespecíficos que devem 

compor o diagnóstico clínico ou laboratorial. São utilizados como testes 

complementares os seguintes exames: hemograma (avaliação de leucócitos e 

plaquetas), análise do líquido cefalorraquidiano, exames de função hepática, renal e 

eletrólitos em casos de choque, e exames de imagem (DIAS et al., 2010).  

Figura 5. Evolução clínica e laboratorial da dengue. Fonte: BRASIL, 2016a. 
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Não está disponível até o momento um tratamento específico para a dengue. O 

Ministério da Saúde preconiza normas e condutas que devem ser adotadas de 

acordo com a classificação de risco da doença (Anexo 2) (BRASIL, 2009).  Os 

pacientes do grupo A (sinais e sintomas clássicos) devem ser orientados a fazer o 

tratamento em domicílio, com hidratação oral sistemática, repouso e uso de 

analgésicos e antitérmicos para controlar os sintomas. Os pacientes do grupo B 

(presença de petéquias) devem permanecer em observação por, no mínimo, 12 

horas na unidade de saúde, fazendo hidratação oral ou venosa supervisionada, além 

de serem submetidos a exames complementares (hemograma) para avaliação e 

manejo clínico adequados. Os pacientes com sinais de alarme, o grupo C, devem 

ser mantidos na unidade de saúde com hidratação intravenosa e reavaliação clínica 

de hora em hora e hematócrito após 2 horas. Os pacientes no grupo D precisam de 

hidratação com solução isotônica, avaliação do hematócrito após 2 horas e 

reavaliação clínica a cada 15-30 minutos. Além disso, os sinais clínicos devem ser 

monitorados e controlados de acordo com a evolução do quadro, exigindo manejo 

adequado para cada caso e grupo a fim de corrigir as disfunções metabólicas e 

fisiológicas (BRASIL, 2009).  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 Caracterizar o perfil epidemiológico dos pacientes infectados pelo vírus 

da dengue no município de Nova Friburgo/RJ e região. 

3.2      Específicos 

 Analisar a qualidade dos dados apresentados pela Vigilância 

Epidemiológica; 

 Investigar os dados clínicos e laboratoriais referentes às infecções 

estudadas; 

 Avaliar a frequência de casos graves de dengue. 
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4. METODOLOGIA  

 

Trata-se de um estudo epidemiológico transversal, retrospectivo, realizado a 

partir da coleta de dados obtidos na Vigilância Epidemiológica de Nova Friburgo/RJ. 

Os dados referentes às notificações compulsórias dos casos de dengue foram 

coletados e organizados em uma planilha eletrônica, software Excel®, e 

posteriormente foram submetidos à análise estatística. Foi realizada uma análise 

descritiva da amostragem, mediante porcentagens e médias e desvio padrão. A 

análise estatística foi realizada no programa STATA 14. 

Os critérios de inclusão englobam todos os casos notificados de dengue 

durante as 10 primeiras semanas do calendário epidemiológico de 2017 do 

SINAN/MS (Sistema de Informação de Agravos de Notificação/Ministério da Saúde), 

período compreendido do dia 01/01/2017 até o dia 11/03/2017 (Anexo 3). Foram 

analisados 328 casos de notificação compulsória, os quais tiveram suas informações 

reunidas na ficha de investigação do SINAN/MS (Anexo 4), que foi utilizada para 

alimentar a planilha eletrônica com os dados mais relevantes para a análise. 
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5.  RESULTADOS 

Nos 328 casos selecionados, 50,3% (165/328) dos indivíduos eram do sexo 

feminino, e destas, 6% (10/165) eram gestantes e 41,8% (69/165) não responderam. 

Em relação à etnia, 37,1% (122/328) não responderam ao questionamento. Dos 206 

pacientes que responderam, 89,3% (184/206) eram brancos, 2,9% (6/206) negros e 

7,8% pardos. A média de idade foi 32,4 anos, com desvio padrão de 19,3 anos. Em 

relação aos dados de escolaridade, 74,7% (245/328) não obtinham informação. 

Entre os 83 casos com informação, 21,7% (18/83) tinham até 8 anos de estudo e 

78,3% (65/83) tinham 8 anos ou mais de estudo. 

Em 86,3% (283/328) dos casos, o indivíduo residia em Nova Friburgo/RJ, 

mesmo município de notificação, e apenas 13,7% (45/328) eram residentes de outro 

município da região Serrana. Em relação à distribuição entre os distritos de Nova 

Friburgo/RJ, o 1º Distrito (Centro) foi responsável por 64% (181/283) dos casos e o 

6º Distrito (Conselheiro Paulino) por 19,8% (56/283), os demais distritos somaram 

16,2% (46/283) dos casos. Além disso, 98,2% (322/328) residiam em zona urbana, e 

os demais nas zonas periurbana e rural. No que diz respeito à unidade de 

atendimento, foram observados 245 casos na unidade de atendimento do Hospital 

Unimed de Nova Friburgo, correspondendo a 74,7% (245/328) do total. O Hospital 

Municipal Raul Sertã representou 19,8% (65/328) das notificações, e outros 

hospitais da região 5,5% (18/328).   

Um total de 96,7% (317/328) dos indivíduos apresentou algum sinal clínico, e 

apenas 17 casos apresentavam informações sobre doença pré-existente, 

representando 5,2% do total e 2,7% (8/328) relataram alguma doença pré-existente. 

Em relação ao critério de confirmação, 6,4% (21/328) dos casos foram 
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diagnosticados clinicamente e 93,6% (307/328) diagnosticados laboratorialmente. 

Entre os testes disponíveis para o diagnóstico da dengue, a sorologia (IgM) foi 

realizada em 86,6% (284/328) dos casos, e a pesquisa do antígeno NS1 em 88,4% 

(290/328). Dos 328 casos notificados, 5,8% (19 casos) foram classificados como 

dengue e 10,5% (2/19) dos quais foram classificados clinicamente como infecção 

aguda, para os demais não havia informação a respeito da classificação clínica. Dos 

19 casos confirmados para dengue, 47,4% (9/19) foram confirmados clinicamente. 

Além disso, 96,3% evoluíram para a cura (316/328), foram registradas 6 

hospitalizações (1,83%) e não houve óbito.  

Das 328 fichas analisadas durante o estudo nenhuma estava totalmente 

preenchida, uma vez que os dados sobre sinais clínicos para dengue com sinais de 

alarme e dengue grave foram ignorados em 100% dos casos, em contrapartida, os 

dados gerais foram preenchidos em sua totalidade com o mesmo percentual. Além 

disso, outros dados foram ignorados, como etnia (37,2% - 122/328), gestante (41,8% 

- 69/165), escolaridade (74,7% - 245/328), sinais clínicos (1,83% - 6/328), doenças 

pré-existentes (94,82% - 311/328), hospitalização (57% - 187 /328), apresentação 

clínica (99,4% - 326/328) e evolução do caso (3,6% - 12/328). Ademais, nenhuma 

apresentou dados sobre a realização de exames laboratoriais específicos como 

isolamento viral, RT-PCR, histopatologia e imunohistoquímica.  

 

6.  DISCUSSÃO 

Segundo Bhatt (2013), em 2010 a estimativa de casos de dengue no Brasil foi 

de 4 a 5 milhões, diferente dos dados do SINAN que apresentam cerca de 1 milhão 

de casos. Em 2017, até a Semana Epidemiológica (SE) 10 (01/01/2017 a 
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11/03/2017), segundo o SINAN, foram registrados 70.843 casos prováveis de 

dengue no Brasil, com incidência de 34,4 casos/100 mil habitantes, e outros 35.403 

casos suspeitos foram descartados. No mesmo período, a região Sudeste registrou 

o maior número de casos prováveis (26.758 casos; 37,8%) em relação ao total do 

país, e o Rio de Janeiro contribuiu com 2.904 casos, correspondendo a 10,8% do 

total da região (BRASIL, 2017a). Nova Friburgo notificou 328 casos prováveis de 

dengue até a SE 10 de 2017, o que corresponde a aproximadamente 11,3% 

(328/2.904) do total do estado e a 1,2% (328/26.758) da região. 

Em relação ao local de ocorrência dos casos suspeitos, observa-se que os 

distritos responsáveis pelos maiores números de notificação foram Nova Friburgo 

(centro) e Conselheiro Paulino. Os dados apresentados corroboram com o estudo de 

PEREIRA et al. (2014), apresentando resultados semelhantes, uma vez que 

Conselheiro Paulino obteve o maior número de notificações, seguido por Nova 

Friburgo (centro). 

Em Nova Friburgo não foram notificados casos graves e óbitos e a idade 

média idade dos casos notificados foi de 32,4 anos, que corresponde à população 

economicamente ativa, que trabalha ou estuda durante o dia. As mulheres 

apresentaram uma pequena diferença na distribuição de casos, e foram mais 

acometidas que os homens. Estudos demonstram que a idade média de pessoas 

acometidas foi semelhante à encontrada em Nova Friburgo, assim como a variável 

sexo, mostrando maior incidência no feminino (FERREIRA, CHIARAVALLOTI e 

MONDINI, 2018; CALLEGARO, BATTISTI e DAROIT, 2017; PEREIRA et al., 2014). 

No entanto, VASCONCELLOS et al. (1999) e SCANDAR et al. (2010) não 

encontraram diferenças estatisticamente significantes na incidência de dengue entre 

os sexos, supondo que há uma igualdade em relação a exposição ao vetor e ao 
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vírus. Os resultados do presente estudo confirmam  a hipótese de que a dengue 

pode ocorrer em indivíduos suscetíveis, independente do sexo. 

A condição clínica da gestante é um dos fatores de risco para o binômio mãe-

filho, podendo ocorrer transmissão vertical, risco de aborto, trabalho de parto 

prematuro, baixo peso ao nascer e hemorragia obstétrica, sendo essencial o 

acompanhamento constante e a vigilância sobre as pacientes (BRASIL, 2016a). Por 

isso, é de fundamental importância preenchimento correto do campo gestante 

(preenchimento obrigatório para o sexo feminino). Este estudo identificou que quase 

metade das mulheres (41,8%) não responderam a este questionamento. 

 Recentemente, em Salvador, Bahia, uma cidade do Brasil na qual 80% da 

população se identifica como negra ou mestiça, foi demonstrado pela primeira vez 

que a etnia afrodescendente confirmada por marcadores genéticos de ascendência 

africana teve um efeito protetor contra a febre hemorrágica da dengue (BLANTON et 

al., 2008). Em Nova Friburgo, a maioria dos casos notificados durante o estudo 

foram de descentes de europeus,  no entanto houve um alto percentual de respostas 

em branco neste aspecto (etnia).  

Outro ponto a ser destacado é referente à esolaridade uma vez que 

apresentou altos índices de negligenciamento durante o preenchimento da ficha e é 

um  campo essencial para analisar a desigualdade social. Conforme BARBOSA et 

al. (2015), o campo “escolaridade” obteve menor grau de completitude, 

classificando-o como regular a baixo. Neste estudo também foi observado um alto  

percentual de não preeenchimento (aproximadamente 75%). 

Estudos mostram que as taxas de incidência apresentam comportamento 

sazonal que refletem os níveis de infestação do vetor, uma vez que eles 
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acompanham os aumentos da pluviosidade. O aumento do número de casos de 

março a maio pode ser relacionado à precipitação de janeiro a março, isso indica um 

padrão em que a chuva de um mês provoca um aumento no número de casos nos 

dois meses subsequentes (VIANA e IGNOTTI, 2013). Deve ser dada continudade 

neste estudo para avaliar o comportamento sazonal na cidade de Nova Friburgo.  

O diagnóstico laboratorial da dengue deve ser feito para confirmação e 

monitoramento dos sorotipos circulantes, sendo essencial para diferenciação entre a 

dengue e outras doenças febris agudas. O laboratório pode fazer a confirmação 

sorológica e identificação viral, oferecendo suporte para investigações 

epidemiológicas que tem como finalidade determinar níveis de transmissão da 

doença (CORDEIRO, 2012). Neste estudo, aproximadamente 48% dos casos 

confirmados de dengue foram avaliados clinicamente, sem a realização de exames 

laboratoriais. As características clínicas da infecção (febre, erupção cutânea e dor 

nas articulações) têm causam impacto no diagnóstico errôneo, corroborando para a 

subnotificação da doença, assim como o preenchimento incorreto ou incompleto das 

fichas de agravo do SINAN.  

A falta de registro e identificação do sorotipo viral isolado pode dificultar a 

compreensão do comportamento epidêmico do vírus circulante, seja por 

incompreensão do grau de proteção ou susceptibilidade da população ou da co-

circulação viral no tempo e espaço (BRASIL, 2009). Neste estudo não foi realizado 

nenhum exame para a determinação do sorotipo viral nos casos notificados 

suspeitos ou confirmados de dengue.  

O preenchimento correto de dados sobre a hospitalização é importante para 

que a vigilância epidemiológica municipal possa priorizar as investigações que 
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devem ser iniciadas de forma imediata, preferencialmente durante a internação, 

conforme determina o Ministério da Saúde (BRASIL, 2009). Entretanto foi detectada 

a ausência de respostas sobre hospitalização em 57% dos casos estudados. Além 

disso, observou-se neste estudo que houve o Hospital Unimed Nova Friburgo foi 

responsável pelo maior número de notificações durante o período estudado, seguido 

pelo Hospital Municipal Raul Sertã,  

Observou-se neste estudo que os maiores percentuais de respostas em 

branco foram nos campos referentes a “doenças pré-existentes” e “apresentação 

clínica”, com ~95% e ~99%, respectivamente. Essas informações são importantes 

para o manejo adequado do paciente, levando em consideração os riscos de 

desenvolver formas graves da doença. Além disso, os dados acima constituem um 

importante papel no que diz respeito às medidas de monitoramento e identificação 

dos grupos de risco (BRASIL, 2009).  

A ficha de investigação do SINAN (Anexo 2) possui dados importantes que 

servem como subsídio para a coleta de dados do SINAN e a ausência de 

informações no momento do preenchimento desta, causa impacto direto nos outros 

objetivos do Sistema, que são a transmissão e a disseminação dos dados. O não 

preenchimento de alguns campos como número, data e município da notificação, 

unidade de saúde, agravo, data dos primeiros sintomas, sexo e idade inviabilizam a 

inclusão do caso no sistema (BRASIL, 2007).  

A simplificação dos instrumentos de coleta é apontada pela OPAS/OMS 

(2010) como uma das estratégias para a melhoria dos sistemas de vigilância. 

Instrumentos de coleta muito extensos podem afetar a aceitabilidade pelos 

profissionais de saúde e prejudicar a completitude dos campos. O instrumento de 
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coleta de dados da dengue possui um total de 68 campos na versão Sinan 

Net/Online versão 21/01/2011 e 71 campos na versão 14/03/2016. Ressalta-se 

também o papel do profissional de saúde, que deve verificar e assegurar a qualidade 

do preenchimento dos formulários e valorizar a informação, envolvendo todos no 

processo da sua produção (BRASIL, 2007). 

 

7. CONCLUSÕES 

 

Considerando o objetivo deste estudo, que foi caracterizar o perfil 

epidemiológico dos pacientes infectados pelo vírus da dengue no município de Nova 

Friburgo/RJ e região, podemos concluir que ele tende a seguir o padrão de demais 

munícipios brasileiros. Entretanto, é preciso dar continuidade ao estudo para 

aumentar a confiabilidade dos resultados.  

Com relação à qualidade dos dados, podemos observar, até o momento, que 

o perfil epidemiológico da dengue em Nova Friburgo é influenciado pela fase pré-

analítica do sistema nacional de notificação, o SINAN, que consiste no 

preenchimento de dados e informações na ficha de investigação pela unidade de 

saúde. Com isso, a transmissão de dados para a plataforma do SINAN é feita de 

forma ineficaz, uma vez que os dados epidemiológicos passam a ser limitados em 

relação ao objetivo fundamental do Sistema e à função da ficha de investigação. 

Os campos que proporcionalmente foram mais negligenciados, como etnia, 

gestante, escolaridade, doenças pré-existentes, hospitalização, apresentação 

clínica, são fundamentais para a construção do perfil epidemiológico do município, 

implicando diretamente nas medidas de controle e prevenção da doença.  
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Com relação aos dados clínicos e laboratoriais, constatamos que os exames 

laboratoriais foram realizados na grande maioria dos casos investigados, porém, 

entre os casos confirmados para a dengue, observa-se o grande percentual de 

confirmação clínica. Além disso, não foram notificados casos graves da doença. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1 

 
 

  
 

Subsecretaria de Vigilância em Saúde/Superintendência de Vigilância Epidmeiológica e 
Ambiental 

  Coordenação de Vigilância Epidemiológica   

  Gerência de Doenças Transmitidas por Vetores e Zoonoses       
                    

Tabela de Variação/Comparação entre os anos, DENGUE, Estado do Rio de Janeiro.         
                    

DENGUE 2017/2018                       
1ª a 26ª semana 
epidemiológica 

Nº de Casos 
Prováveis Taxa de Incidência 

Variação   (%) 
       

2017 2018 2017 2018         
 Capital 2758 3612 42,4 55,6 31,0         

 Região Metropolitana I 403 425 11,0 11,6 5,5         
 - Belford Roxo 1 62 0,2 12,5 6100,0         

 - Duque de Caxias 311 163 35,1 18,4 -47,6         
 - Itaguaí 2 15 1,7 12,4 650,0         
 - Japeri 0 2 0,0 2,0 #         
 - Magé 8 41 3,4 17,3 412,5         

 - Mesquita 0 7 0,0 4,1 #         
 - Nilópolis 2 10 1,3 6,3 400,0         

 - Nova Iguaçu 11 44 1,4 5,5 300,0         
 - Queimados 2 40 1,4 27,7 1900,0         

 - São João de Meriti 0 3 0,0 0,7 #         
 - Seropédica 66 38 78,9 45,4 -42,4         

 Região Metropolitana II 2664 5368 130,9 263,8 101,5         
 - Itaboraí 357 3027 154,7 1311,6 747,9         
 - Maricá 88 157 58,7 104,8 78,4         
 - Niteroi 760 1303 152,6 261,7 71,4         

 - Rio Bonito 3 6 5,2 10,4 100,0         
 - São Gonçalo 1428 848 136,8 81,2 -40,6         
 - Silva Jardim 0 4 0,0 18,8 #         

 - Tanguá 28 23 85,6 70,3 -17,9         
 Região Noroeste 

Fluminense 244 390 72,3 115,6 59,8         

 - Aperibé 0 15 0,0 134,4 #         
 - Bom Jesus do Itabapoana 37 16 102,7 44,4 -56,8         

 - Cambuci 0 8 0,0 54,0 #         
 - Cardoso Moreira 1 8 8,0 63,8 700,0         

 - Italva 7 3 47,8 20,5 -57,1         
 - Itaocara 1 55 4,4 241,9 5400,0         

 - Itaperuna 165 126 165,8 126,6 -23,6         
 - Laje do Muriaé 0 0 0,0 0,0 #         
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 - Miracema 3 8 11,3 30,1 166,7         
 - Natividade 1 12 6,7 80,1 1100,0         
 - Porciúncula 5 6 27,5 33,0 20,0         

 - Santo Antônio de Pádua 19 129 46,1 312,8 578,9         
 - São José de Uba 3 4 41,5 55,3 33,3         

 - Varre-Sai 2 0 19,0 0,0 -100,0         
 Região Norte Fluminense 121 260 13,4 28,9 114,9         
 - Campos dos Goytacazes 64 107 6,4 22,0 245,2         

 - Carapebus 0 0 0,0 0,0 #         
 - Conceição de Macabu 36 6 161,3 26,9 -83,3         

 - Macaé 51 8 21,3 3,3 -84,3         
 - Quissama 1 1 4,3 4,3 0,0         
 - São Fidélis 2 85 5,3 225,5 4150,0         

 - São Francisco de 
Itabapoana 0 49 0,0 118,8 #         

 - São João da Barra 0 4 0,0 11,5 #         
 Região Serrana 139 79 14,7 8,4 -42,8         

 - Bom Jardim 1 1 3,8 3,8 0,0         
 - Cachoeiras de Macacu 1 26 1,8 45,9 2500,0         

 - Cantagalo 1 4 5,1 20,3 300,0         
 - Carmo 0 0 0,0 0,0 #         

 - Cordeiro 33 10 156,0 47,3 -69,7         
 - Duas Barras 0 1 0,0 9,0 #         
 - Guapimirim 12 7 21,0 12,3 -41,7         

 - Macuco 0 0 0,0 0,0 #         
 - Nova Friburgo 28 10 15,1 5,4 -64,3         

 - Petrópolis 51 9 17,1 3,0 -82,4         
 - Santa Maria Madalena 0 0 0,0 0,0 #         
 - São José do Vale do Rio 

Preto 3 4 14,3 19,0 33,3         

 - São Sebastião do Alto 0 0 0,0 0,0 #         
 - Sumidouro 0 1 0,0 6,6 #         
 - Teresópolis 7 6 4,0 3,4 -14,3         

 - Trajano de Morais 1 0 9,7 0,0 -100,0         
 Região Baixada Litorânea 939 798 119,7 101,7 -15,0         

 - Araruama 27 43 21,6 34,4 59,3         
 - Armação de Búzios 0 3 0,0 9,5 #         

 - Arraial do Cabo 12 30 41,3 103,2 150,0         
 - Cabo Frio 161 62 75,8 29,2 -61,5         

 - Casimiro de Abreu 47 14 114,2 34,0 -70,2         
 - Iguaba Grande 1 26 3,8 98,4 2500,0         
 - Rio das Ostras 79 149 57,8 109,1 88,6         

 - São Pedro da Aldeia 15 25 15,2 25,4 66,7         
 - Saquarema 597 446 712,8 532,5 -25,3         

 Região do Médio Paraíba 372 325 42,1 36,8 -12,6         
 - Barra do Piraí 18 42 18,5 43,2 133,3         
 - Barra Mansa 0 25 0,0 13,9 #         
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 - Itatiaia 23 13 75,5 42,7 -43,5         
 - Pinheiral 4 0 16,6 0,0 -100,0         

 - Piraí 72 82 256,3 291,9 13,9         
 - Porto Real 2 3 10,8 16,2 50,0         

 - Quatis 3 3 22,0 22,0 0,0         
 - Resende 20 45 15,9 35,7 125,0         
 - Rio Claro 0 14 0,0 78,4 #         

 - Rio das Flores 3 2 33,5 22,4 -33,3         
 - Valença 8 37 10,8 50,0 362,5         

 - Volta Redonda 219 59 83,1 22,4 -73,1         
 Região Centro-Sul 

Fluminense 148 67 45,0 20,4 -54,7         

 - Areal 65 6 539,1 49,8 -90,8         
 - Comendador Levy 

Gasparian 0 0 0,0 0,0 #         

 - Engenheiro Paulo de 
Frontin 2 0 14,8 0,0 -100,0         

 - Mendes 1 3 5,5 16,6 200,0         
 - Miguel Pereira 6 2 24,1 8,0 -66,7         

 - Paracambi 2 11 4,0 22,0 450,0         
 - Paraíba do Sul 1 1 2,3 2,3 0,0         
 - Paty do Alferes 1 2 3,7 7,4 100,0         

 - Sapucaia 6 9 34,1 51,1 50,0         
 - Três Rios 1 0 1,3 0,0 -100,0         

 - Vassouras 63 33 176,9 92,6 -47,6         
 Região Baia da Ilha Grande 315 119 114,9 43,4 -62,2         

 - Angra dos Reis 308 93 160,8 48,6 -69,8         
 - Mangaratiba 3 14 7,2 33,7 366,7         

 - Paraty 4 12 9,8 29,3 200,0         
Total Estado RJ 8102 11443 48,7 68,8 41,2         

.         

         
Anexo  1. Tabela de variação dos casos de dengue, 2018 e 2017. Fonte: 

adaptado de BRASIL, 2017. Dados atualizados em 5 de julho de 2018 e sujeitos 

à revisão 
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Anexo 2 

 

Anexo 2. Fluxograma da assistência do paciente com suspeita de dengue. Fonte: 

Secretaria de Vigilância em Saúde - MS. 
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Anexo 3 

 

Anexo  3. Calendário de notificação para o ano de 2017. Fonte: SINAN – MS 
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Anexo 4 

 

Anexo 4. Ficha de investigação de dengue e febre chikungunya. Fonte: 
SINAN- MS 



48 
 

 

Anexo 4. Ficha de investigação de dengue e febre chikungunya. Fonte: 
SINAN - MS 
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