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A dengue é uma doença viral, febril aguda transmitida por mosquitos do gênero Aedes, principalmente o Aedes Aegypti. Atualmente, constitui um sério 
problema em saúde pública devido ao progressivo número de casos da doença e 
de óbitos no Brasil. O Estado de Pernambuco, nos últimos anos, tem vivido várias 
situações de epidemia de dengue, principalmente no ano de 2016. A Primeira 
Região de Saúde abrange toda a Região Metropolitana do Recife, num total de 19 
municípios mais o Distrito de Fernando de Noronha, compreendendo a região de 
saúde com o maior número de casos e de óbito por dengue do estado. O 
presente trabalho teve como objetivo descrever o número de óbitos de dengue da 
Primeira Região de Saúde do estado de Pernambuco, no período de janeiro de 
2015 a abril de 2016. Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, a partir de 
dados obtidos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação Online 
(SINAN Online). No ano de 2015, foram notificados 59 casos de óbito de dengue; 
enquanto no ano de 2016 até o mês de abril, já foram registrados 130 casos. Os 
municípios com os maiores registros de óbito em 2015 e 2016, respectivamente, 
foram os municípios de Recife 32 casos (54,23%) e 63 (48,46%); Jaboatão dos 
Guararapes, 7 casos (11,86%) e 26 (20%); Olinda com 5 casos (8,47%) e 10 
(7,69%). A situação expõe um elevado aumento de casos de óbito (110%) até o 
mês de abril de 2016 em comparação ao ano de 2015. São dados preocupantes 
que denotam a urgência do controle e monitoramento da doença e, 
consequentemente, redução do número de casos de óbito. Diante do exposto, 
deve-se ressaltar a necessidade de intensificar as ações intersetoriais como as de 
vigilância em saúde, atenção a saúde, saneamento básico e promoção da saúde. 
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