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Dengue é uma síndrome febril aguda relacionada ao vírus DENV e a picada da 

fêmea do mosquito de gênero Aedes. Apresenta suscetibilidade universal e 

imunidade permanente para um mesmo sorotipo e o diagnóstico é feito por critérios 

clínico-epidemiológicos ou exames laboratoriais. Desde 1996 o vírus circula no 

estado de Sergipe, tendo causado algumas epidemias. O objetivo do trabalho foi 

analisar os exames laboratoriais de indivíduos suspeitos para dengue, bem como 

os meses de 2015 e faixa etária mais acometida. Trata-se de um estudo descritivo, 

cujos dados foram obtidos dos resultados das amostras enviadas para o 

LACEN/SE. Foram colhidas 6007 amostras para dengue com 1930 positivas 

(32,1%), 4004 não reagentes (66,6%) e 33 inconclusivas (0,55%). Os meses 

setembro-dezembro representam 2777 e quase metade do total (46,2%) colhidos, 

sendo novembro (967) e janeiro (119) os meses com maior e menor quantidade de 

coletas realizadas. Entretanto os meses com maiores índices positivos foram 

janeiro e fevereiro com 62,2% e 57,3% respectivamente, com todos os 10 meses 

restantes abaixo de 46,8% ou menos da metade reagentes. Dos 1930 testes 

reagentes, a faixa etária mais acometida foi entre 20-59 anos com 1408 de exames 

positivos (72,9%), seguido de 204 indivíduos com mais de 60 anos (6,4%) e 318 

até 19 anos de idade (22,5%). Observa-se que 4 meses (fevereiro a maio) 

concentram a maior parte das amostras positivas (59%), período quando as 

ocorrem as altas temperaturas, mas já há presença de chuvas. Além da introdução 

de novos arbovírus no estado de Sergipe, a Dengue apesar de aumento de casos 

em alguns períodos do ano, apresenta transmissão confirmada durante todo o ano. 
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