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A dengue é uma doença febril grave causada por um arbovírus. Iremos fornecer e analisar o Perfil epidemiológico 
dos casos notificados de dengue na região sudeste do estado do Tocantins, entre o período de 2014 a 2019. Por meio 
de uma pesquisa transversal descritiva sobre o perfil epidemiológico dos casos notificados de dengue na região 
sudeste do estado do Tocantins, entre o período de 2014 a 2019. Os dados relacionados às notificações e suas 
características clínico-epidemiológicas e sociodemográficas foram obtidos através do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (Sinan) disponível no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
(DATASUS). Foram notificados 2.784 casos de Dengue no período correspondente aos anos de 2014 a 2019. O 
município de Dianópolis teve o maior número de notificações de dengue, 1.073 casos notificados. Maior notificação 
do sexo feminino, 1.534 casos de dengue. Na zona urbana está localizada a maior incidência das notificações dos 
casos de dengue, 75%. A maioria dos casos de dengue ocorreram em pessoas que tinham ensino médio completo, 
420 casos, e tinham idade de 20-29 anos, 1.038 casos. Contudo a dengue ainda é uma doença de grande incidência, 
o registro incompleto e inadequado é muito presente no Sinan. A Região de Saúde Sudeste ainda é muito carente 
em relação a infraestrutura, saúde, educação, trabalho e principalmente estabelecimentos de saúde. 

Palavras-Chave: Dengue. Epidemiologia. Tocantins. 
 

Dengue is a serious febrile illness caused by an arbovirus. We will provide and analyze the epidemiological profile 
of notified dengue cases in the southeastern region of the state of Tocantins, from 2014 to 2019. Through a cross-
sectional descriptive survey on the epidemiological profile of notified dengue cases in the southeastern region of 
the state of Tocantins, from 2014 to 2019. Data related to notifications and their clinical-epidemiological and 
sociodemographic characteristics were obtained through the Information System for Notifiable Diseases (Sinan) 
available at the Informatics Department of the Unified Health System (DATASUS). 2,784 Dengue were reported in 
the period corresponding to the years 2014 to 2019. The municipality of Dianópolis had the highest number of 
dengue notifications, 1,073 reported cases. Highest female reporting 1,534 dengue cases. The urban area is located 
with the highest incidence of notifications of dengue cases 75%. The majority of dengue cases occurred in people 
who had completed high school 420 cases and were aged 20-29 years 1,038 cases. However, dengue is still a disease 
of great incidence, incomplete and inadequate registration is still very present in Sinan. The Southeast Health 
Region is still very poor in relation to infrastructure, health, education, work and especially health establishments. 
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1. INTRODUÇÃO 
  

A dengue é uma doença febril grave 
causada por um arbovírus. Arbovírus são vírus 
transmitidos por picadas de insetos. A pessoa 
infectada pelo vírus da dengue pode ser 
assintomática ou sintomática. Quando 
sintomática, causa uma doença sistêmica e 
dinâmica de amplo espectro clínico, variando 
desde formas pouco sintomáticas até quadros 
graves, podendo evoluir para o óbito. Existem três 
fases clínicas, a febril, crítica e de recuperação 
(BRASIL, 2016). 

A dengue é uma enfermidade infecciosa 
febril aguda causada por um vírus da família 
Flaviviridae, do gênero Flavivírus. O vírus 
apresenta quatro sorotipos, denominados DENV-
1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. No Brasil, os 
vírus da dengue são transmitidos pela fêmea do 
mosquito Aedes aegypti se estiver infectada pelo 
vírus e pode causar tanto a manifestação clássica 
da doença quanto a forma considerada 
hemorrágica. O Aedes aegypti até o momento tem 
se comportado como um inseto estritamente 
urbano, sendo raro encontrar amostras de seus 
ovos ou larvas em reservatórios de água nas 
florestas (FIOCRUZ, 2020). 

A primeira manifestação é a febre, 
geralmente alta sendo de 39ºC a 40ºC, de início 
abrupto, associada à cefaléia, náuseas, vômitos 
adinamia, mialgias, artralgias, dor retroorbitária e 
diarreia. O exantema clássico está presente em 
50% dos casos, é predominantemente do tipo 
maculopapular, atingindo face, tronco e membros 
de forma aditiva, aparece também nas plantas de 
pés e mãos, apresentar-se sob outras formas com 
ou sem prurido (BRASIL, 2013). 

A situação epidemiológica da dengue no 
Brasil é alarmante, sendo caracterizada pelo 
número crescente de casos graves e óbitos nos 
últimos dez anos, além de termos que enfrentar 
novas doenças impostas pela circulação dos vírus 
da febre de chikungunya e zika, cujos sintomas 
são parecidos com os da dengue, e fazem com que 
o tema se torne ainda mais importante para a 
assistência (BRASIL, 2016).  

De acordo com o Ministério da Saúde, no 
mês fevereiro de 2013, foram notificados 204.650 
casos de dengue no Brasil, sendo 324 desses 

registros ocorrências graves da doença e 33 o 
número de óbitos. Em comparação ao mesmo 
período em 2012, o aumento de casos notificados 
foi de 190%. O Tocantins segue liderando o 
ranking nacional dos estados com maior 
incidência de dengue. Entre 1º de janeiro e 13 de 
abril de 2019, foram registrados 12.430 casos 
prováveis da doença, o que representa um 
aumento de 1.369% (FIOCRUZ, 2020.) 

O primeiro Levantamento Rápido de 
Índices de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa) 
de 2019 foi realizado em 103 dos 139 municípios 
do Tocantins. A quantidade de casos no Tocantins 
supera a média nacional. Em todo o território 
brasileiro, foram 451.685 casos de dengue. No ano 
de 2018 o número foi bem menor, 102.681. A 
variação é de 339,9% (SECRETARIA DA SAUDE 
DO TOCANTINS, 2019).  

Atualmente não existe um remédio nem 
vacina contra o vírus da dengue. O tratamento é 
realizado com analgésicos e antitérmicos e pode 
ser feito no domicílio, realizando orientação para 
retorno ao serviço de saúde.  Orienta-se 
hidratação oral com aumento da ingestão de água, 
sucos, chás, soros caseiros etc. Não pode ser 
usados medicamentos com ou derivados do ácido 
acetilsalicílico (AAS) e anti-inflamatórios 
derivados, por aumentar o risco de hemorragias 
(VALLE, 2016). 

A prevenção da doença pode ser realizada 
de duas formas. A primeira seria a redução ou 
controle de infestação pelo mosquito, medida que 
tem sido promovida e realizada nos últimos anos 
pelo Ministério da Saúde, que solicita e depende 
da ajuda e conscientização da população. A outra 
seria a utilização de uma vacina eficaz. No 
entanto, ainda não está disponível (BRASIL, 2016). 

 

2. OBJETIVOS 
 
Esse artigo tem como principal objetivo 

fornecer e analisar o Perfil epidemiológico dos 
casos notificados de dengue na região sudeste do 
estado do Tocantins, entre o período de 2014 a 
2019. Para isso, utilizamos os dados colhidos na 
plataforma do DataSUS. 
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3. METODOLOGIA 
 
 Trata-se de uma pesquisa transversal 
descritiva sobre o perfil epidemiológico dos casos 
notificados de dengue na região sudeste do estado 
do Tocantins, entre o período de 2014 a 2019. Os 
dados relacionados às notificações e suas 
características clínico-epidemiológicas e 
sociodemográficas foram obtidas por meio do 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(Sinan) disponível no Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde 
(DATASUS).  
Esse Departamento tem a responsabilidade de 
coletar, processar e disseminar informações sobre 
saúde. O Datasus administra informações de 
saúde os indicadores de saúde, assistência à 
saúde, informações epidemiológicas e de 
morbidade, informações sobre a rede de 
assistência à saúde, estatísticas vitais, informações 
demográficas e socioeconômicas e informações 
financeiras referentes aos recursos do Fundo 
Nacional de Saúde transferidos aos municípios, 
aos créditos aos prestadores de serviços de saúde, 
aos orçamentos públicos de saúde declarados 
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 
Municípios. Essas bases de dados podem ser 
consultadas por toda a população (DATASUS, 
2020). 
Conforme pactuação na CIB de 29 de agosto de 
2012, o Estado do Tocantins é composto por 8 
Regiões de Saúde, sendo elas: Capim Dourado; 
Ilha do Bananal; Cantão; Amor Perfeito; Sudeste; 
Médio Norte Araguaia; Bico do Papagaio e 
Cerrado do Tocantins Araguaia. Todas 
respeitando os critérios adotados pelo Decreto 
Federal 7.508/2011 e Resolução Tripartite 
004/2012. 
A Região de Saúde Sudeste é composta por 15 
municípios, sendo eles: Almas, Arraias, Aurora do 
Tocantins, Combinado, Conceição do Tocantins, 
Dianópolis, Lavandeira, Novo Alegre, Novo 
Jardim, Paranã, Ponte Alta do Bom Jesus, Porto 
Alegre do Tocantins, Rio da Conceição, 
Taguatinga e Taipas do Tocantins. Juntos têm uma 
população, segundo o IBGE censo 2010, de 92.376 
habitantes representando 6% da população do 
Estado. 

Para a análise de dados foi utilizado o programa 
Excel por meio de tabelas e gráficos. As variáveis 
utilizadas foram: faixa etária, sexo, classificação da 
doença, escolaridade, raça, gestante, zona de 
residência, municípios, evolução e hospitalização. 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Foram notificados 2.784 casos de Dengue 

no período correspondente aos anos de 2014 a 
2019 na Região de Saúde Sudeste do estado do 
Tocantins, levando em conta todas as faixas 
etárias e os gêneros masculino e feminino. A 
tabela 1 mostra todos os 15 municípios que fazem 
parte da Região de Saúde Sudeste. O município de 
Dianópolis teve o maior número de notificações 
de dengue, 1.073 casos notificados, seguido por 
Arraias 632 casos; e Paranã 288 casos. 
 
Tabela 1. Notificações de Dengue registradas no 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação da 
Região de Saúde (CIR) Sudeste do Tocantins, de 2014 a 
2019. 

Município de Notificação Casos 

Almas  38 
Arraias  632 
Aurora do Tocantins 85 
Combinado 133 
Conceição do Tocantins 60 
Dianópolis  1.073 
Lavandeira  36 
Novo Alegre 73 
Novo Jardim 48 
Paranã  288 
Ponte Alta do Bom Jesus 79 
Porto Alegre do Tocantins 27 
Rio da Conceição  38 
Taguatinga  90 
Taipas do Tocantins  84 

TOTAL  2.784 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS-Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação-Sinan Net. 

 
Na Figura 1, podemos analisar que ocorreu 

maior notificação do sexo feminino com um total 
de 1.534 casos de dengue. Ocorreram 1.249 casos 
de dengue no sexo masculino.  

Os aspectos culturais, em relação aos 
cuidados com a saúde entre os gêneros está na 
rede de significados e práticas, se tratando de 
saúde a diferença entre os homens e as mulheres 
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no quesito participação nos cuidados com a saúde, 
evidencia que as mulheres procuram mais os 
serviços de saúde do que os homens. Os fatores de 
risco para a não procuram por eles, é ser do sexo 
masculino, horário de funcionamento dos 
estabelecimentos de atendimento à saúde versus 
horário de trabalho do usuário no mercado de 
trabalho e o fato de pensarem não possuir 
nenhuma doença (LEVORATO, 2014). 
 
Figura 1. Notificações de Dengue por sexo registradas 
no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
da Região de Saúde (CIR) Sudeste do Tocantins, de 
2014 a 2019. 

 

 
 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS-Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação-Sinan Net. 

 
A Figura 2, nos mostra que na zona urbana 

está localizada a maior incidência das notificações 
dos casos de dengue (75%); zona rural (12%) e 
ignorado/branco (13%).  Os indivíduos que foram 
diagnosticados com dengue de 2014 a 2019, 2.099 
moravam na zona urbana, 331 moravam na zona 
rural e 347 notificações estavam com esse campo 
em branco, sem ser preenchido.  

O Instituto Oswaldo Cruz (2020) nos 
explica que o mosquito Aedes aegypti vive 
próximo do homem, é mais comum em áreas 
urbanas e a infestação é maior em regiões com alta 
densidade populacional, como por exemplo em 
espaços urbanos com ocupação desordenada, 
onde as fêmeas têm mais oportunidades para 

alimentação e dispõem de mais criadouros para 
desovar. 
 
Figura 2. Notificações de Dengue por Zona de 
Residência registradas no Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação da Região de Saúde (CIR) 
Sudeste do Tocantins, de 2014 a 2019. 

 

 
 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS-Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação-Sinan Net. 

 
Percebe-se que as notificações não são 

preenchidas por completo, no quesito 
escolaridade 1.266 notificações ficaram em branco, 
porém, pelo restante em que foi preenchida essa 
opção, podemos notar que os maiores casos de 
dengue ocorreram em pessoas que tinham ensino 
médio completo (420 casos), da 5ª a 8ª série 
incompleta do ensino fundamental (192 casos) e 
da 1ª a 4ª série incompleta do ensino fundamental 
(166 casos) (Tabela 2). 

Em relação à faixa etária dessa população 
que teve dengue entre 2014 e 2019 na Região de 
Saúde Sudeste do Tocantins, os maiores casos 
ocorreram entre 20-29 anos (1.038 casos); 40-59 
anos (677 casos) e 15-19 anos (331 casos) (Tabela 
2). 

Segundo Gonçalves (2006) quanto menor é 
o nível de escolaridade, maior vai ser as chances 
de ficar doente devido à dengue, pois, se tem 
pouco conhecimento sobre os locais de procriação 
do transmissor e fonte de informações. A 
interação escolaridade e renda também devem ser 
consideradas, em geral quanto menor a 
escolaridade menor será a renda familiar 
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aumentando os locais de procriação como 
garrafas, latas, pneus e lixos em geral. 
 
Tabela 2. Notificações de Dengue por Escolaridade e 
Faixa Etária registradas no Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação da Região de Saúde (CIR) 
Sudeste do Tocantins, de 2014 a 2019. 

IGN/BRANCO 1.266 

ESOLARIDADE  

Analfabeto 25 
1ª a 4ª série incompleta do EF 166 
4ª série completa do EF 61 
5ª a 8ª série incompleta do EF 192 
Ensino fundamental completo 136 
Ensino médio incompleto 164 
Ensino médio completo 420 
Educação superior incompleta 46 
Educação superior completa 115 
Não se aplica 193 

FAIXA ETÁRIA  

<1 ano 52 
1-4 62 
5-9 145 
10-14 218 
15-19 331 
20-39 1.038 
40-59 677 
60-64 90 
65-69 67 
70-79 75 
80 e + 29 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS-Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação-Sinan Net. 

 
Como base para a classificação, 

consideramos na dengue, a gravidade, formas 
polares e intermediárias (assintomática/branda - 
intermediária - fatal). Temos a dengue simples 
que apresenta sem gravidade, ausência de 
hemorragias espontâneas, desidratação e de 
plaquetopenia. Em seguida temos a dengue com 
manifestações hemorrágicas que são 
potencialmente graves, tem a presença de 
sangramentos espontâneos, com ou sem 
plaquetopenia e hemoconcentração. Por último 
temos a dengue grave com a presença de pré-
choque ou choque, ou de encefalopatia, com ou 
sem hemorragias (MARZOCHI, 1991). 

Analisamos que 2.090 casos foram 
classificados apenas como dengue e 654 casos 

foram classificados como inconclusivo de acordo 
com a Figura 3. 

 
Figura 3. Notificações de Dengue por Classificação 
Final registradas no Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação da Região de Saúde (CIR) Sudeste do 
Tocantins, de 2014 a 2019. 

 

 
 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS-Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação-Sinan Net. 

 
Entre 2014 e 2019, ocorreram 2.784 

notificações de dengue na Região de Saúde 
Sudeste do Tocantins, dessas 65% (1.821) não 
precisaram ser internadas em hospitais; 8% (213) 
foram internas em ambientes hospitalares devido 
à dengue e 27% das notificações não foram 
preenchidas esse campo de informação (Figura 4). 
 
Figura 4. Notificações de Dengue por Ocorrência de 
hospitalização registradas no Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação da Região de Saúde (CIR) 
Sudeste do Tocantins, de 2014 a 2019. 

 
Fonte: Ministério da Saúde/SVS-Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação-Sinan Net. 
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Em relação à dengue na gestação, deve-se 
ter muita atenção com a mulher em decorrência 
das modificações fisiológicas que ocorrem 
normalmente no período gestacional. A infecção 
pela dengue possui as mesmas manifestações 
clínicas apresentadas em mulheres que não estão 
grávidas, entretanto podem ocorrer de forma 
diferenciada em função das transformações no 
organismo materno. Existe o risco de abortamento 
e trabalho de parto prematuro, devido à 
transmissão vertical (BRASIL, 2013). 

Mesmo a maior parte dos casos notificados 
de dengue sendo em indivíduos que não se aplica 
(1.686) e mulheres que não estavam grávidas (961) 
é importante destacar os riscos de ter dengue 
durante a gravidez. Na Tabela 3, temos 06 casos 
de dengue no 1° trimestre da gestação; 09 casos no 
2° trimestre e 06 casos no 3° trimestre. 
 
Tabela 3. Notificações de Dengue por Gestante 
registradas no Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação da Região de Saúde (CIR) Sudeste do 
Tocantins, de 2014 a 2019. 

ING/BRANCO 112 

1° Trimestre 6 
2° Trimestre 9 
3° Trimestre 6 
Idade gestacional ignorada 4 
Não estava grávida 961 
Não se aplica 1.686 

TOTAL 2.784 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS-Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação-Sinan Net. 

 
Por fim, podermos avaliar que 73% (2.032) 

dos casos evoluíram para cura, 27% dos casos 
(751) foram marcados como ignorado/branco e 
tivemos 01 óbitos por outra causa (Figura 5). 
 A dengue faz parte da lista de doenças de 
notificação compulsória, até os casos suspeitos de 
dengue devem ser notificados. Entende-se como 
caso suspeito todo caso de febre aguda inferior a 
sete dias com a presença de dois sinais ou 
sintomas como cefaleia, dor retro orbitária, 
mialgia, artralgia, prostração ou exantema, 
apresentando ou não a presença de hemorragias 
(ABE, 2012). 
 
 
 

Figura 5. Notificações de Dengue por Evolução da 
doença registradas no Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação da Região de Saúde (CIR) 
Sudeste do Tocantins, de 2014 a 2019. 

 

 
 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS-Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação-Sinan Net. 

 
É de suma importância investigar e 

procurar identificar possíveis fatores 
determinantes dos óbitos para que se possa 
realizar a prevenção adequada. Para isso, o 
Ministério da Saúde criou em 2009 um protocolo 
de investigação de óbitos por dengue, que 
considera a qualidade da assistência como um 
fator determinante do óbito. O protocolo explica 
que a assistência é essencial para evitar o óbito por 
causa da dengue e que é preciso organizar os 
serviços de saúde para dar maior acessibilidade e 
manejo aos pacientes (ABE, 2012). 
 

5. CONCLUSÃO 
 

A dengue ainda é uma doença de grande 
incidência em países tropicais. A estimativa é que 
no mundo tem a ocorrência de aproximadamente 
100 milhões de casos por ano (ABE, 2012). A 
Região de Saúde Sudeste do Tocantins deve 2.784 
casos notificados de dengue em seis anos.  

A identificação precoce dos casos de 
dengue é muito importância para a tomada de 
decisões e implantação de medidas de promoção e 
prevenção, com o objetivo principal de evitar a 
ocorrência de óbitos. As áreas de vigilância 
epidemiológica juntamente com a prestação de 
assistência médica são fundamentais para reduzir 
a letalidade por dengue no país, e permite 
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também conhecer a situação da doença em cada 
região (BRASIL, 2013). 

A questão de subregistro no Sinan tem 
reduzido ao longo dos anos, o que significa uma 
melhora na organização e eficiência dos serviços 
de saúde, no entanto o registro incompleto e 
inadequado ainda é muito presente no sistema. 
Tem que haver uma maior fiscalização com 
relação às notificações, bem como os gestores 
realizarem capacitações continuamente com os 
profissionais responsáveis por preencher as fichas 
que alimentam os sistemas de saúde.  

A Região de Saúde Sudeste ainda é muito 
carente em relação a infraestrutura, saúde, 
educação, trabalho e principalmente 
estabelecimentos de saúde. As populações desses 
15 municípios são obrigadas, quando o assunto é 
saúde, a buscar recursos nas cidades de referência 
como por exemplo Palmas, Porto Nacional, 
Araguaína e Gurupi.  Cabe aos governantes 
olharem para Região de Saúde Sudeste com maior 
prioridade e urgência. 
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