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OBJETIVO

Comparar os dados epidemiológicos de dengue, notificados

pelo Hospital João Murilo de Oliveira, durante o primeiro

semestre de 2017 e 2018 pontuando a incidências dos

casos.

Na Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, foi definida a

Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos

e eventos de Saúde Pública em todo o território nacional. Nos

termos do anexo e de outras providências, dentre as doenças

listadas, encontramos a dengue. A dengue é uma doença febril

viral aguda, de rápida disseminação e de notificação

compulsória, podendo causar desde infecções assintomáticas a

óbitos. Estudo sobre a prevalência da dengue no mundo tem

estimado que 3,9 bilhões de pessoas, em 128 países. Sendo

assim, justificamos a necessidade da notificação de forma

efetiva para fazer um levantamento que auxilie no combate

dessa arbovirose.

INTRODUÇÃO

Foi possível avaliar um aumento exacerbado de 2386,67% nos casos

notificados no primeiro semestre de 2018 em comparação ou primeiro

semestre de 2017. Podemos atribuir esses fatos a diversos fatores, como

subnotificação da doença, a ineficiência no diagnóstico das arboviroses, a

recusa do paciente em buscar uma unidade de saúde. Porém, pontua-se

também a sensibilidade da Vigilância Epidemiológica Hospitalar em identificar

os casos, buscando exercitar eficácia do sistema de vigilância da dengue em

cumprir suas etapas. Mediante o exposto conclui-se que, para a coleta das

informações do verdadeiro cenário se faz necessário a realização das

notificações de forma efetiva uma vez que com dados apresentados é possível

traçar planos para redução e controle da dengue.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Durante o primeiro semestre de 2017 foram notificados 30 casos de dengue

no Hospital João Murilo de Oliveira, onde 37% dos casos foram do sexo

masculino e 63% casos do sexo feminino, sendo as crianças e os

adolescentes na faixa etária dos 5-14 anos, o grupo mais atingido. Em 2018

durante o primeiro semestre foram notificados 715 sendo 47% do sexo

masculino e 53% do sexo feminino, por sua vez a faixa etária mais atingida

foi a de jovem-adulto de 15-34 com 252 casos equivalente a 35,2% dos

casos.

RESULTADO

REFERÊNCIAS

1. BRASIL, Ministério da Saúde, PORTARIA Nº - 204, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016;

2. LOPES, Nayara; NOZAWA, Carlos e LINHARES, Rosa Elisa Carvalho. Características

gerais e epidemiologia dos arbovírus emergentes no Brasil. Rev Pan-Amaz Saude

[online]. 2014, vol.5, n.3

3. ARAUJO, Valdelaine Etelvina Miranda de AraújoI ; et al. Aumento da carga de dengue

no Brasil e unidades federadas, 2000 e 2015: análise do Global Burden of Disease Study

2015. Rev Bras Epidemiol MAIO 2017; 20 SUPPL 1: 205-216.

AUMENTO DO NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE DENGUE (2017-2018) EM UM HOSPITAL DO MUNCÍPIO DE VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO, PERNAMBUCO, BRASIL.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo quantitativo descritivo-exploratório das

notificações de dengue. Avaliação dos dados coletados através, da

análise do banco de dados do Sistema de Informação de Agravos

de Notificação (SINAN) do Hospital Tricentenário João Murilo de

Oliveira
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2017 2018

Sexo

Masculino 11 338

Feminino 19 377

Tabela 1. Número de casos de dengue segundo sexo. Vitória de Santo Antão-PE. 2017 e 2018.

Nº de caos 
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