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A dengue é considerada como a mais importante arbovirose que tem afetado 
principalmente os países tropicais.  A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
estima que entre 50 a 100 milhões de pessoas se infectam anualmente em 
mais de 100 países se tornando um grave problema de Saúde Pública do 
mundo. A dengue é descrita como uma doença infecciosa febril, aguda, 
benigna na maior parte dos casos, causada por um vírus do gênero Flavivirus, 
transmitida primariamente pelo mosquito Aedes aegypti (fêmea). O vírus possui 
quatro sorotipos com prevalência e distribuição geográficas diferentes, que 
podem causar tanto a manifestação clássica da doença, quanto a grave. Os 
sinais e sintomas consistem em febre alta, associada a pelo menos dois 
sintomas a seguir: cefaléia, adinamia, mialgia, artralgia, dor retroorbitária e 
exantema. O diagnóstico é dado através de exame sorologia, virologia, 
hemograma e contagem de plaquetas. Assim, considerando a importância 
desta doença, o presente estudo objetivou realizar um levantamento de 
natureza quantitativa-exploratória e transversal. Para tanto, foram coletados 
dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação- SINAN- WEB, 
considerando no período de 2008 a 2012 com as seguintes variáveis: número 
total de casos, sexo, faixa etária, escolaridade, evolução e classificação final, 
associando as informações coletadas com as recomendações dos manuais do 
Ministério da Saúde, a fim de proporcionar uma análise clara e objetiva dos 
casos de dengue nos últimos 5 anos no Estado de Alagoas. Percebeu-se que 
no ano de 2008 a 2012, houve um aumento expressivo do número de casos de 
dengue no ano de 2010 (45.144). Além disso, houve uma maior frequência 
percentual em mulheres (55,83%), com a faixa etária mais acometida de 20 a 
59 anos (50,41%). A análise da variável escolaridade demonstrou alta 
frequência de casos ignorados e brancos (71,69%), dificultando assim que seja 
traçado um melhor perfil epidemiológico nesse sentido.  Na maioria dos casos, 
a evolução foi para a cura (73,55%). Ainda, segundo a classificação, o grupo 
predominante foi o da dengue clássica(82,87%) A partir dos dados coletados 
percebe-se que os índices em todos os grupos são bastante expressivos 
(>50%). Aos gestores, cabe a criação de estratégias para minimizar a 
problemática. Por sua vez, os profissionais de saúde devem ser capacitados, a 
fim de se tornarem aptos diante do diagnóstico positivo, do perfil dos pacientes 
acometidos e das formas de tratamento da doença. Além disso, vale ressaltar o 
preenchimento correto da ficha de notificação, de modo a diminuir o número de 



casos ignorados/brancos, os quais são de importância relevante para traçar um 
perfil epidemiológico adequando no estado de Alagoas. 
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