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Introdução: A Dengue é uma doença causada por um arbovírus, considerada um 

problema de saúde pública com alto potencial de dispersão no meio urbano devido a 

transmissão mediada por vetor artrópode o Aedes aegypti. O vírus da dengue (DENV) é 

um vírus da família Flaviridae que possui quatro sorotipos DENV 1, DENV 2, DENV 3 

e DENV 4. A doença é caracterizada por apresentar manifestações clínicas como, febre 

alta, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retro orbital, petéquias e podem evoluir para 

sintomas mais graves como hemorragias. É classificada como Dengue sem/com sinais 

de alerta (A, B e C) e Dengue grave (D). Na fase aguda da doença apresenta quadro 

clínico similar a outros arbovírus como Chikungunya e Zika, além de possível 

reatividade cruzados com vírus pertencentes à mesma família em testes diagnósticos. O 

vírus Dengue tem comportamento epidêmico e alto potencial de transmissão, em virtude 

disso é importante demonstrar a prevalência dos casos de Dengue no Brasil. Objetivos: 

Analisar é externar dados dos casos de Dengue no período de 30 de dezembro de 2018 a 

10 de agosto de 2019 com intuito de destacar a importância de informar a população. 

Métodos: Foi realizada coleta de dados do Boletim Epidemiológico divulgado pela 

Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, foram analisadas as regiões 

afetadas, os casos prováveis e evolução para óbito. Resultados e Discussão: No Brasil 

foram registrados 205.791 casos prováveis de Dengue em 2018, havendo um aumento 

significativo para 1.439.471 novos casos prováveis registrados até a semana 34 de 2019. 

É notável o aumento alarmante do número de casos prováveis de dengue com 599,5% 

em 2019. Foi observado nos registros que a incidência de casos é mais acentuada nas 

regiões Centro-Oeste e Sudeste respectivamente, sendo estas regiões consideradas áreas 

endêmicas para Dengue. Esse crescente de casos prováveis de Dengue pode estar 

relacionado a vários fatores, como mudanças climáticas, adaptação vetorial, falhas nas 

ações de controle e prevenção. Além disso foram relatados casos confirmados de 

Dengue no Brasil classificadas como Dengue com sinais de alarme (15.179) e Dengue 

Grave (1.111) em 2019 com um total de 591 óbitos confirmados em todo o brasil, 450 

casos a mais que 2018. Dados preocupantes, para a saúde pública. Com isso é notável a 

necessidade de maior atenção e ações eficazes para combater a transmissão do vírus da 

Dengue. Conclusão: Dengue é uma doença com alta capacidade de agravamento 

podendo levar a óbito, com seu caráter endêmico no Brasil e o aumento de casos 

registrados conclui-se que é necessário interesse no desenvolvimento de ações de 

controle e prevenção mais efetivos no combate ao agente vetorial desta doença, sendo 

este o maior dispersor do DENV. Pois, este agravo pode desencadear adoecimento 

significativo da população.  
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