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OBJETIVO

Determinar os casos notificados de Dengue no

Estado de Pernambuco entre os anos de 2013 e

2017.

A dengue continua sendo um grande problema de

saúde pública e proporciona endemicidade em algumas

regiões do Brasil, como a região Nordeste. Levando em

conta que se trata de uma doença de transmissão

vetorial, o controle tem se tornado cada vez mais difícil.

No entanto, é imprescindível a promoção do controle

químico e mecânico do vetor a fim de reduzir

significativamente os casos de notificações.

INTRODUÇÃO

No período de 5 anos (2013-2017) foi observado um aumento na

incidência de Dengue entre os anos de 2015 e 2016, atingindo

maiores picos de Dengue na região Nordeste e no Estado de

Pernambuco. No entanto, houve um decréscimo significativo no ano

de 2017 nessa região. Diante do exposto, é válido avaliar reconhecer

a importância dos estudos epidemiológicos, uma vez que demonstra

os agravos da doença.

CONCLUSÃO

No período de 2013 a 2017 foram notificados 661.179 casos suspeitos

de dengue na região Nordeste, destes 1.022 casos foram no Estado

de Pernambuco. Houve predominância de casos notificados no

Estado durante o ano de 2015, com 56.445 e em 2016, com 57.098

casos. Em 2017, o número de casos notificados foi menor, sendo

12.149 casos na região Nordeste e 843 casos no Estado de

Pernambuco. Nesse período, entre os indivíduos hospitalizados 169

apresentaram dengue grave no Nordeste, sendo 17 no Estado de

Pernambuco. Durante os anos de 2015 e 2016, Pernambuco foi o

primeiro estado do Nordeste a obter mais casos de notificação de

Dengue, que o levou a viver uma situação de epidemia. No ano de

2017, Pernambuco registrou redução nos casos, estando em quarto

lugar de notificação entre os estados do Nordeste. Diante disso, é

válido reconhecer a importância da notificação de doenças, a fim de

adotar medidas de controle e prevenção de doenças.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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CASOS NOTIFICADOS DE DENGUE NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO PERÍODO DE 2013 A 2017

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão de literatura narrativa

com base documental e retrospectiva. Foram

analisados os dados do Ministério da Saúde, assim

como as plataformas eletrônicas Scielo e Bireme,

utilizando os descritores Notificação, Dengue e

Saúde Pública. Foram observados dados

notificados em relação à incidência da Dengue na

região Nordeste e no Estado de Pernambuco, no

período entre 2013 e 2017.

carol-fsl@hotmail.com  - (81) 99629-6639

ceciliaalbuquerque@asces.edu.br

0

50

100

CASOS NOTIFICADOS DE DENGUE EM 
PERNAMBUCO (2015-2017)

2015 2016 2017

Tabela 1 – Casos notificados de Dengue no estado de Pernambuco entre 

os anos de 2015 e 2017.     

CONTROLE 

MECÂNICO

• Ações que eliminam os criadouros e os vetores 
ou eliminam o contato do mosquito com o 

homem. 

CONTROLE

BIOLÓGICO

• Utilização de predadores ou patógenos capazes 
de reduzir a quantidade de vetores.  

CONTROLE 

QUÍMICO

• Controle por meio de produtos químicos, de uso 
seguro e racional, a fim de matar insetos e larvas.

Gráfico 1: Mecanismos de controle no combate a 

transmissão da Dengue.


