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Embora a dengue atinja indivíduos de qualquer sexo, estudos apontam menor 
predomínio da doença entre as mulheres, possivelmente relacionado ao fato de 
elas permanecerem mais tempo em suas residências. Com os homens 
costumeiramente mais ausentes de casa e, portanto, mais expostos ao mosquito 
em maior número de localidades, a diferença observada pode justificar-se. Em 
virtude de a literatura afirmar a relação do Zika vírus e ainda existir uma forte 
relação com a microcefalia a atenção deve ser direcionada principalmente às 
mulheres gravidas, por tudo o presente trabalho objetiva caracterizar a população 
de risco. Trata-se de estudo descritivo de corte transversal, foram utilizados dados 
do SINAN do ano de 2014 e 2015 notificados no município de Palmas-TO. 
Aprovado pelo comitê de ética, parecer nº. 809147. Os resultados mostraram que 
no ano de 2014 foram notificados 4203 casos e no ano de 2015 foram 9483 
casos, destes casos 51% foram de mulheres, contrariando a literatura. Estes 
dados apontam que as medidas sanitárias de controle ainda necessitam ser 
intensificadas, onde no período de um ano praticamente dobrou o número de 
casos. No ano de 2015 40% dos casos notificados foram mulheres de 10 a 49 
anos, considerada idade fértil pela OMS, destas 1,6%(87) estavam gestantes, 
76,7%(4249) foram notificadas em Unidades de pronto atendimento, prevaleceu 
raça parda com 75,3% (4050) e 52,3%(2515) com ensino médio completo e ou 
incompleto, 84,1%(4271) não realizaram sorologia, e apenas 6,7%(339) soro 
reagente, 40,3%(2096) foram classificadas como dengue, 57,6%(2994) 
descartado, quanto ao critério de diagnóstico 76,6%(3905) foi clínico-
epidemiológico, e 23,4%(1194) laboratorial, com 1 óbito. Conclui-se que a 
comunidade cientifica deve intensificar os estudos sobre esse tema devido ao 
vírus da zika e chikungunya.  A associação do vírus zika com a microcefalia indica 
que novos estudos sejam realizados para possíveis formas de prevenção, 
minimização e erradicação do vírus. 
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