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OBJETIVO
Analisar a prevalência de dengue no
Brasil.

A dengue é uma arbovirose transmitida pelo
mosquito Aedes aegypti e constitui um dos
principais problemas de saúde pública do
mundo, principalmente em regiões tropicais e
subtropicais, devido o clima ser quente e
úmido. O quadro clínico é variável e pode
incluir cefaleia, mialgia, artralgia, febre e
erupção cutânea característica.

INTRODUÇÃO

Diante disso, nota-se a alta prevalência da dengue no
território brasileiro, mostrando o quão importante é a
detecção e o tratamento precoce para evitar que evolua
para formas complicadas. Assim, verifica-se a
necessidade de intervenção dos órgãos públicos
juntamente com a sociedade para diminuir a
prevalência da referida doença, uma vez que esta pode
ser prevenida com o controle do vetor.

CONCLUSÃO

O número de casos prováveis de dengue no período
estudado foi de 4.185.054, e a região mais acometida é
diferente a cada ano. A quantidade de pacientes com
sinais de alarme foi de 43.608 e com sinais grave da
doença, 3.798. O número de óbitos representou 5% dos
casos graves e com sinais de alarme. Pôde-se observar
que dentre os mais de 4 milhões de casos prováveis de
dengue, apenas, aproximadamente, 1% deles
apresentaram sinais de alarme, evidenciando que na
maioria das vezes a doença transcorre de forma
tranquila, sem grandes intercorrências. Entretanto,
observou-se que 3.798 (0,09%) pacientes tiveram sinais
graves da doença, como por exemplo, a complicação
hemorrágica, a qual, muitas vezes, representa a causa
de mortalidade.

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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A PREVALÊNCIA DA DENGUE NO BRASIL

DESENHO DE ESTUDO E 
MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal,
observacional e descritivo. Os dados
foram obtidos através do Boletim
Epidemiológico sobre o Monitoramento
dos casos de dengue da Secretaria de
Vigilância em Saúde do Ministério da
Saúde entre os anos de 2014 a
junho/2018. As variáveis relacionadas
foram: casos prováveis, casos de
dengues graves, casos com sinais de
alarme e óbitos.

Karla Cristina de Carvalho Pereira – (83) 99651-1126 
karlinhacarvalhopereira@gmail.com

Clélia de Alencar Xavier Mota – (83) 98804-3784 
clelia.mota@hotmail.com 

Fonte:http://s2.glbimg.com/4v3kVMi0tDJSfHUIj2fn4sJ9bGU=/620x465/s.glb
img.com/jo/g1/f/original/2014/11/28/denguepara_hapvida_1_original.jpg

Fonte: http://www.visaonoticias.com/userfiles/images/dengue%20dicas.jpg


	Número do slide 1

