
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA TROPICAL  

E SAÚDE PÚBLICA 

 

 

 

ANA LAURA DE SENE AMÂNCIO ZARA 

 

 

 

ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E DE 

CUSTOS ASSOCIADOS À DENGUE NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 

2016



1 

 

 

 

                                              

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR VERSÕES 

ELETRÔNICAS DE TESES E 

DISSERTAÇÕES NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG 

 

Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de 

Goiás (UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações (BDTD/UFG), regulamentada pela Resolução CEPEC nº 832/2007, sem 

ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o documento 

conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou download, 

a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. 

 

 

1. Identificação do material bibliográfico:        [  ] Dissertação         [X] Tese 

 

2. Identificação da Tese ou Dissertação: 

 

Nome completo do autor: Ana Laura de Sene Amâncio Zara 

 

Título do trabalho: Estimativa de utilização de serviços de saúde e de custos 

associados à dengue no Brasil 

 

3. Informações de acesso ao documento:  

 

Concorda com a liberação total do documento [ X ] SIM          [   ] NÃO1 

 

Havendo concordância com a disponibilização eletrônica, torna-se imprescindível o envio 

do(s) arquivo(s) em formato digital PDF da tese ou dissertação. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura da autora² 

Ana Laura de Sene Amâncio Zara 

 

Ciente e de acordo: 

 

             

 

    Assinatura da orientadora²          

    Data: 02/08/2016 

                                                 
1Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. A extensão deste prazo suscita justificativa junto à 
coordenação do curso. Os dados do documento não serão disponibilizados durante o período de embargo.  

Casos de embargo: 

- Solicitação de registro de patente 
- Submissão de artigo em revista científica 

- Publicação como capítulo de livro 

- Publicação da dissertação/tese em livro 

 

²A assinatura deve ser escaneada.  

       



1 

 

 

 

ANA LAURA DE SENE AMÂNCIO ZARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E DE 

CUSTOS ASSOCIADOS À DENGUE NO BRASIL 

 

 

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Medicina Tropical e Saúde Pública do 

Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da 

Universidade Federal de Goiás para obtenção do título de 

Doutora em Medicina Tropical e Saúde Pública, área de 

concentração Epidemiologia, linha de pesquisa Avaliação 

de Serviços e Tecnologias em Saúde. 

 

Orientadora: Dra. Cristiana Maria Toscano  

Co-orientador: Dr. João Bosco Siqueira Júnior 

 

 

 

 

Apoio financeiro: Sanofi Pasteur, CNPq (Bolsa Demanda Social, Processo Nº 

141565/2013-6) e OPAS/OMS (Contrato Nº BR/CNT/1501247.001) 

 

 

 

Goiânia 

2016 

javascript:abrirPrestacao('485621','1')


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ata de Aprovação da Tese de Doutorado 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A serviço da Vida e com todo meu amor e gratidão, dedico...  

Aos melhores pais do Universo que eu poderia ter, Laura e Pedro 

Leandro, como reconhecimento de sua grandeza, generosidade, 

amor e dedicação aos seus filhos. 

Ao meu esposo Pablo Henrique, companheiro exemplar que tem 

concordado com minhas escolhas e apoiado incondicionalmente 

minhas atividades acadêmicas e profissionais. 

E aos participantes entrevistados, que gentilmente cederam parte de 

seu valioso tempo, sobretudo, em um momento de sofrimento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Agradecer significa: 

Tomar o que me é dado, 

Segurá-lo com respeito nas mãos, 

Acolhê-lo dentro de mim, 

Em meu coração, 

Até que percebo internamente: 

Agora é uma parte de mim. 

 

Agradecer é também: 

Aplicar o que me foi dado 

E se tornou uma parte de mim 

Numa ação que permita a outros 

Alcançar também 

O que me enriqueceu 

 

Só então o que me foi dado 

Alcança sua plenitude." 

 

(Bert Hellinger) 

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Aos estimados co-orientadores Dr. João Bosco Siqueira Júnior e Dra. Celina Maria 

Turchi Martelli, agradeço de coração pelo apoio acadêmico, profissional e emocional durante 

toda a execução do projeto de pesquisa e da tese.  

À orientadora Dra. Cristiana Maria Toscano, pela generosidade em transmitir seus 

valiosos conhecimentos com competência e dinamismo para finalização da pesquisa. 

À equipe do Estudo de Custo Dengue, em nome da Dra. Mírian Perpétua Palha Dias 

Parente, por compartilhar conhecimentos, auxílio e cooperação durante a execução do projeto 

de pesquisa. 

Ao Dr. Giovanini Evelim Coelho, por ter acreditado que eu pudesse desenvolver 

trabalhos importantes, mesmo com exígua experiência. 

Às amigas Thaísa Cristina Silva, Carolina Martins Treméa, Paula Melo Machado e ao 

amigo Weslley José Moreira Garcia, pelas exaustivas entrevistas realizadas em Goiânia. 

Acredito que nada seria possível sem a sua dedicação, responsabilidade e compromisso. 

Ainda, à amiga Thaísa, agradeço profundamente por ser presença constante e amorosa, nas 

horas boas e ruins, na academia e na vida. 

Aos estimados indivíduos com suspeita de dengue, que confiaram e, gentilmente, 

permitiram o acesso dos entrevistadores em suas residências. Embora a pesquisa não pudesse 

sanar o sofrimento de cada um naquele momento, espero que ela seja útil de alguma forma 

para evitar futuros casos de doença. 

À Prefeitura de Goiânia e aos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, Centro 

de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), Divânia França, Juliana 

Brasiel, Laura Branquinho, Flúvia Amorim e Frederico Ribeiro de Oliveira, pela solicitude no 

atendimento em busca de casos e fornecimento de dados imprescindíveis para o trabalho de 

campo. 

Aos servidores da Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle da Dengue 

(CGPNCD), em nome de Roberta Gomes de Carvalho, que contribuíram significativamente 

para a coleta das informações do PNCD. 

Aos diretores e funcionári@s das unidades de saúde públicas e privadas, que 

permitiram o acesso às instituições e nos auxiliaram durante o trabalho de campo, tanto no 

acompanhamento dos indivíduos quanto na coleta de dados. 



 

 

 

À querida Fanny Cortes, que sempre atendeu gentilmente às minhas inúmeras 

solicitações. 

Aos servidores do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, em nome de José 

Clementino de Oliveira Neto e Kariny Vieira Soares e Silva, que atenciosamente me 

auxiliaram nos assuntos burocráticos da pós-graduação. 

À Profª Dra. Ellen Synthia Fernandes Oliveira, ao Prof. Dr. Otaliba Libânio de Morais 

Neto e à Profª Dra. Nazareth Elias do Nascimento, por terem prontamente aceitado o convite 

para participação na banca de qualificação, cujas valiosas contribuições foram extremamente 

importantes para o aprimoramento desse trabalho. 

Aos membros da banca de defesa Profª. Dra. Ellen Synthia Fernandes Oliveira, Dr. 

Giovanini Evelim Coelho, Profª. Dra. Celina Maria Turchi Martelli e Profª. Dra. Marília 

Dalva Turchi, que aceitaram a tarefa de avaliar e julgar minha tese. Sinto-me honrada! 

Aos amigos do Iptsp Wider Carlos Bernardes de Moura, Claudio Morais Siqueira, Ana 

Lúcia Sartori, Raionny Fernandes, Roberto Dias, Gabriela Policena, Laura Branquinho, 

Polyana Mandacarú e Ana Lúcia Leão, pela consideração e apoio nos momentos mais 

desafiadores.  

À minha amiga e companheira de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado 

Sandra Maria dos Santos por compartilhar conhecimentos, apoio e incentivo nessa longa e 

árdua, porém, gratificante e inesquecível jornada. 

Aos parceir@s e facilitador@s do Instituto Renascer Saúde, em nome de Marta 

Franco, pelo renascimento e estímulo para o despertar das potencialidades pessoais e 

profissionais. 

É impossível o êxito sem orientação, apoio e cooperação. A todos e todas, minha 

eterna gratidão! 

 

 



8 

 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO / REVISÃO DE LITERATURA ................................................ 19 

1.1 DENGUE .................................................................................................................. 19 

1.1.1 Etiologia, patogenia, formas clínicas e diagnóstico............................................... 19 

1.1.2 Aspectos epidemiológicos da dengue no mundo, nas Américas e no Brasil ......... 23 

1.1.3 Estratégias de prevenção e controle da dengue no Brasil ...................................... 26 

1.1.4 Novas estratégias para prevenção, controle e tratamento da dengue ..................... 30 

1.2 AVALIAÇÃO ECONÔMICA NO SETOR SAÚDE ............................................................ 39 

1.2.1 Utilização de serviços de saúde ............................................................................. 42 

1.2.2 Custos da doença ................................................................................................... 43 

1.2.3 Estudos de custo de programas .............................................................................. 45 

1.2.4 Estudos de avaliação econômica completa ............................................................ 45 

1.3 ESTUDOS DE CARGA DA DENGUE NO BRASIL E NO MUNDO ...................................... 47 

1.3.1 Estudos de carga da doença ................................................................................... 47 

1.3.2 Estudos de custo e carga econômica ...................................................................... 48 

1.4 CUSTOS DE PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE ................................................. 54 

2. JUSTIFICATIVA .................................................................................................. 57 

3. OBJETIVOS .......................................................................................................... 58 

3.1 OBJETIVO GERAL .................................................................................................... 58 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................................... 58 

4. MÉTODOS ............................................................................................................ 59 

4.1. MÉTODO PARA O ESTUDO “UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO PACIENTE 

COM DENGUE NO BRASIL, 2012-2013: UM ESTUDO MULTICÊNTRICO” (ARTIGO 1) .. 59 

4.1.1 Delineamento, local e período do estudo ............................................................... 59 

4.1.2 População, horizonte temporal e perspectiva do estudo ........................................ 59 

4.1.3 Critérios de elegibilidade ....................................................................................... 60 

4.1.4 Unidades de recrutamento ..................................................................................... 59 

4.1.5 Processo de amostragem ........................................................................................ 60 

4.1.6 Recrutamento dos pacientes .................................................................................. 61 

4.1.7 Procedimentos de coleta de dados ......................................................................... 62 

4.1.8 Variáveis ................................................................................................................ 63 



 

 

 

4.1.9 Manejo e análise dos dados ................................................................................... 64 

4.2 MÉTODO PARA O ESTUDO “CARGA ECONÔMICA DA DENGUE NO BRASIL 

CONSIDERANDO MÚLTIPLAS FONTES DE DADOS, 2013-2014” (ARTIGO 2) ............... 67 

4.2.1 Delineamento, local, perspectiva e horizonte temporal ......................................... 67 

4.2.2 Fontes de informação de USS e de custos de dengue no Brasil ............................ 67 

4.2.3 Componentes de custos e métodos de custeio ....................................................... 73 

4.2.4 Fatores de expansão ............................................................................................... 80 

4.2.5 Análise dos dados .................................................................................................. 80 

4.3 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS ......................................................................................... 81 

5. RESULTADOS ..................................................................................................... 82 

5.1 ARTIGO 1 - UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO PACIENTE COM DENGUE NO 

BRASIL, 2012-2013: UM ESTUDO MULTICÊNTRICO ................................................. 82 

5.2 ARTIGO 2 – CARGA ECONÔMICA DA DENGUE NO BRASIL CONSIDERANDO MÚLTIPLAS 

FONTES DE DADOS, 2013-2014 ............................................................................. 105 

6. DISCUSSÃO ....................................................................................................... 133 

7. CONCLUSÕES ................................................................................................... 137 

 REFERÊNCIAS .................................................................................................. 138 

 ANEXOS ............................................................................................................. 154 

 APÊNDICES ....................................................................................................... 155 

 



10 

 

 

FIGURAS, QUADROS, TABELAS, ANEXOS E APÊNDICES 

Figuras 

Figura 1 - Número de casos prováveis e de hospitalizações por dengue. Brasil, 1986 a 

2015* ............................................................................................................................... 26 

Figura 2 - Fluxograma da amostra para o estudo de utilização de serviços de saúde, 

considerando a unidade ambulatorial e hospitalar e setores público e privado. Brasil, 

2012-2013 ....................................................................................................................... 61 

Figura 3 - Fluxograma de recrutamento de pacientes em unidades de saúde e notificados 

no Sinan. Goiânia, 2013 .................................................................................................. 62 

Quadros 

Quadro 1 – Principais tecnologias em desenvolvimento para controle do Aedes aegypti . 35 

Quadro 2 – Vacinas em desenvolvimento para prevenção de dengue ............................... 38 

Quadro 3 – Tipos, características, vantagens e desvantagens de análises econômicas 

completas......................................................................................................................... 46 

Quadro 4 - Componentes de serviços de saúde utilizados pelos pacientes com dengue, por 

local de assistência. Brasil, 2012-2013 ........................................................................... 64 

Tabelas 

Tabela 1 – Estudos de custos da dengue realizados nas Américas e na Ásia, 1979-2015 .. 50 

Tabela 2 – Estudos de custos de programa de controle vetorial realizados na Ásia e nas 

Américas, 1985-2012 ...................................................................................................... 56 

Tabela 3 - Componentes de serviços de saúde recomendados pelo Ministério da Saúde, de 

acordo com o estadiamento clínico do caso de dengue. Brasil, 2013 ............................. 66 

Tabela 4 - Parâmetros demográficos e epidemiológicos considerados no modelo. Estudo 

de Custos da Dengue. Brasil, 2013-2014. ....................................................................... 69 

Tabela 5 - Parâmetros de utilização de serviços de saúde* empregados no método de 

custeio da dengue. Brasil, 2013-2014 ............................................................................. 70 

Tabela 6 - Custo unitário de recursos de saúde considerados para custeio da doença. 

Estudo de Custos da Dengue. Brasil, 2013-2014 ............. Erro! Indicador não definido. 

Anexos  

Anexo A - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Pernambuco .... 154 



 

 

 

 

Apêndices 

Apêndice A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) .............................. 155 

Apêndice B - Questionário – Formulário A – Triagem inicial (Q1001 a Q1023) ............ 157 

Apêndice C - Questionário – Formulário B – Características demográficas do paciente, 

manifestações clínicas, medicamentos e laboratório, assistência e perda de 

produtividade (Q2001 a Q3053) ................................................................................... 160 

Apêndice D - Questionário – Formulário D – Pacientes hospitalizados – coleta de dados do 

prontuário médico do paciente (QM001 a QM106) ...................................................... 166 

Apêndice E – Questionário - Formulário E - Entrevista telefônica para pacientes não 

recuperados na entrevista domiciliar (Q7003 a Q7028) ............................................... 171 

 



12 

 

 

SÍMBOLOS, SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

3’-UTR Three Prime Untranslated Region 

ABCD Manejo clínico definido pelo Ministério da Saúde de acordo com o 

estadiamento clínico do paciente com dengue 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ACB Análise de Custo-benefício 

ACE Análise de Custo-efetividade 

ACE Agente de Combate a Endemias 

ACM Análise de Custo-minimização 

ACS Agente Comunitário de Saúde 

ACU Análise de Custo-utilidade 

ADE Antibody-Dependent enhancement 

Ae. aegypti Aedes aegypti 

Ascom Assessoria de Comunicação do Ministério da Saúde 

AVAI Anos de Vida Ajustados por Incapacidade 

AVAQ Anos de Vida Ajustados por Qualidade 

AVP Anos de Vida Perdidos 

AVPI Anos de Vida Perdidos devido à Incapacidade 

BPS Banco de Preços em Saúde 

Bti Bacillus thuringiensis israelensis 

CDC Centers for Disease Control and Prevention/Centro de Controle e 

Prevenção de Doenças 

CEP Comitê de Ética em Pesquisa 

CGLab Coordenação Geral de Laboratórios 

CGPNCD Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle da Dengue 

Cievs Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde 

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

COI Cost of Illness/Estudo de custo da doença 

CPqAM Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães 

DALY Disability-Adjusted Life Year 

DC Dengue Clássica 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FDisability-adjusted_life_year&ei=Iqg7Vc-CJYi-ggTPjYGoAw&usg=AFQjCNEmdyEiU3j363Fmt1zISPUfuWR7fw&sig2=qHr448x7Kl3mPtXTKPxsIA&bvm=bv.91665533,d.eXY


 

 

 

DCC Dengue com Complicações 

DENV Vírus da Dengue 

DENV1 Vírus da Dengue Sorotipo 1 

DENV2 Vírus da Dengue Sorotipo 2 

DENV3 Vírus da Dengue Sorotipo 3 

DENV4 Vírus da Dengue Sorotipo 4 

DENV5 Vírus da Dengue Sorotipo 5 

DNA Ácido Desoxirribonucleico 

DP/SD Desvio-padrão/Standard Deviation 

ELISA Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay 

EUA Estados Unidos da América 

FD Fator de Desconto 

FE Fator de Expansão 

FF Faculdade de Farmácia 

FHD Febre Hemorrágica da Dengue 

Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz 

FM Faculdade de Medicina 

FNS Fundo Nacional de Saúde 

GO Estado de Goiás 

IATS Instituto de Avaliação de Tecnologias em Saúde 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICB Instituto de Ciências Biológicas 

IEC Instituto Evandro Chagas  

IgG Imunoglobulina classe G 

IgM Imunoglobulina classe M 

IIP Índice de Infestação Predial 

IIT Incompatible Insect Technique 

IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Iptsp Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública 

IRB Institutional Review Board  

IRS Indoor Residual Spraying 

Lacen Laboratório Central de Saúde Pública 



 

 

 

LIRAa Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti 

LOS Length of Stay 

MG Estado de Minas Gerais 

MS/MoH Ministério da Saúde/Ministry of Health 

NIAID National Institute of Allergy and Infectious Diseases/Instituto 

Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos 

NIH National Institutes of Health  

NS1 Antígeno NS1 do vírus da dengue 

OMS/WHO Organização Mundial da Saúde/World Health Organization 

OPAS Organização Panamericana da Saúde 

p p-valor 

PA Estado do Pará 

PE Estado de Pernambuco 

PEAa Programa de Erradicação do Aedes aegypti 

PFVS Piso Fixo de Vigilância em Saúde 

PI Estado do Piauí 

PIB Produto Interno Bruto 

PMCD Programa Municipal de Prevenção e Controle da Dengue 

PNAD Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

PNCD Programa Nacional de Prevenção e Controle da Dengue 

Proteína E Proteína expressa no envelope do vírus da dengue 

Proteína prM Proteína expressa na membrana do vírus da dengue 

QALY Quality-Adjusted Life Year 

R$ Reais 

RJ Estado do Rio de Janeiro 

RNA Ácido Ribonucleico 

RT-PCR Reação em Cadeia da Polimerase por Transcriptase Reversa  

SCD Síndrome do Choque da Dengue 

Sigtap Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos e Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção 

do SUS 

SIH-SUS Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde 



 

 

 

Sinan Sistema de Informações de Agravos de Notificação 

SIT Sterile Insect Technique 

SUS Sistema Único de Saúde 

SVS Secretaria de Vigilância em Saúde 

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UBV Ultra Baixo Volume 

UERJ Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

UESPI Universidade Estadual do Piauí 

UF Unidade da Federação 

UFG Universidade Federal de Goiás 

UFPE Universidade Federal de Pernambuco 

UPE Universidade de Pernambuco 

US$ Dólar Americano 

USS/HSU Utilização de Serviços de Saúde/Health Services Utilization 

WRAIR Walter Reed Army Institute of Research 

YFV-17D Cepa 17D do vírus da febre amarela 



16 

 

 

RESUMO 

 

Introdução: estimativas de custos da dengue são importantes para subsidiar avaliações 

econômicas completas e úteis para tomada de decisões quanto à incorporação de novas 

tecnologias, como vacinas e estratégias alternativas de controle do Aedes. Objetivos: estimar 

a utilização de serviços de saúde (USS) pelos pacientes ambulatoriais e hospitalizados, nos 

setores público e privado, e por gravidade da doença, em 2012-2013; identificar possíveis 

fontes de dados e metodologias para estimativas de custos da dengue no Brasil, considerando 

fontes primárias e secundárias de dados; e estimar os custos totais da dengue no Brasil, em 

2013-2014, considerando custos da doença e custos do programa de controle. Métodos: para 

USS foi realizado um estudo multicêntrico em seis capitais brasileiras, a partir de 

questionários e prontuários médicos. Para o custeio da doença e do programa de controle 

foram utilizadas variadas fontes de informação, a partir de métodos de microcusteio e 

macrocusteio conforme disponibilidade dos dados. Resultados: para o estudo de USS 

participaram 2.035 pacientes, dos quais, 1.167 (57,3%) eram do sexo feminino, 1.657 (81,4%) 

eram pacientes ambulatoriais, 378 (18,6%) foram hospitalizados, 1.361 (66,9%) pacientes 

eram do setor público, e 398 (19,6%) eram crianças (≤ 14 anos). No setor público, os 

pacientes realizaram, em média, 1,9 consulta, e os pacientes hospitalizados receberam, em 

média 4,5 visitas médicas. No setor privado, os pacientes realizaram, em média, 2,2 consultas, 

e os pacientes hospitalizados receberam, em média 5,1 visitas médicas. A grande maioria dos 

pacientes hospitalizados teve hemograma completo, contagem de plaquetas e hematócrito 

realizados e recebeu antipirético/analgésico, em ambos os setores público e privado. Em 

2013-2014, o custo do programa de controle da dengue foi de US$1,2 bilhão, sendo 23% 

correspondente aos custos federais e 77% aos custos municipais. Os custos da doença 

variaram de acordo com as fontes de informação. Se utilizadas as fontes primárias, os custos 

diretos médicos chegaram a US$1,2 bilhão, e por fontes secundárias (USS), os custos foram 

de US$330,2 milhões. Os custos indiretos chegaram a US$5,2 milhões considerando as fontes 

primárias. Conclusão: os padrões de USS variaram significativamente de acordo com o setor 

de saúde e com a gravidade da doença. Em geral, o padrão de USS está em conformidade com 

as orientações do MS. Em 2013-2014, o custo total da dengue variou entre US$ 1,53 bilhão e 

US$ 1,69 bilhão. Se ajustado o número de casos subnotificados, os custos variam de US$6,86 

bilhões a US$7,78 bilhões. A dengue impõe custos substanciais para a saúde e a economia no 

Brasil. Espera-se que esses resultados possam contribuir para o planejamento econômico e 

assistencial imprescindíveis para a sustentabilidade do programa de controle da dengue no 

Brasil, que, em geral, tem seus custos subestimados. 

 

Palavras-chave: Dengue; Utilização de Serviços de Saúde; Custos da Doença; Custos e 

Análise de Custo; Avaliação Econômica. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: dengue cost estimates are important to support complete and useful economic 

evaluations for decision making regarding the incorporation of new technologies, such as 

vaccines and alternative strategies to control Aedes. Objectives: to estimate the health 

services utilization (HSU) for outpatients and hospitalized in the public and private sectors, 

and severity of the disease, in 2012-2013; identify possible sources of data and methodologies 

for dengue cost estimates in Brazil, considering primary and secondary sources of data; and 

estimate the total costs of dengue in Brazil, in 2013-2014, considering costs of the disease 

and control program costs. Methods: for HSU was conducted a multicenter study in six 

Brazilian capitals, from questionnaires and medical records. For the cost of illness (COI) and 

the cost of control program were used various sources of information, from microcusteio and 

macrocusteio methods as data availability. Results: for the HSU study attended 2,035 

patients, of whom 1,167 (57.3%) were women, 1,657 (81.4%) were outpatients, 378 (18.6%) 

were hospitalized, 1,361 (66 9%) patients were in the public sector, and 398 (19.6%) were 

children (≤ 14 years). In the public sector, patients underwent an average of 1.9 visit, and 

hospital patients were on average 4.5 medical visits. In the private sector, the patients were, 

on average, 2.2 visits, and hospital patients were on average 5.1 medical visits. The vast 

majority of hospitalized patients had complete blood count, platelet count and hematocrit 

performed, received antipyretic/analgesic, in both public and private sectors. In 2013-2014, 

the cost of the dengue control program was US$1.2 billion, with 23% corresponding to 

federal costs and 77% to municipal costs. The costs of the disease varied according to the 

sources of information. If primary sources were used, direct medical costs amounted to 

US$1.2 billion, and from secondary sources (HSU), the costs were US$330.2 million. Indirect 

costs amounted to US$5.2 million, considering the primary sources. Conclusion: HSU 

patterns varied significantly according to the health sector and the severity of the disease. In 

general, the pattern of HUS complies with the guidelines of the MS. In 2013-2014, the total 

cost of dengue ranged from US$1.53 billion to US$1.69 billion. If the number of 

underreporting cases was adjusted, costs ranged from US$6.86 billion to US$7.78 billion. 

Dengue imposes substantial costs to the health and economy in Brazil. It is expected that 

these results can contribute to the economic and welfare planning essential for the 

sustainability of the dengue control program in Brazil, which generally has its costs 

underestimated. 

 

Keywords: Dengue; Health Service Utilization; Cost of Illness; Costs and Cost Analysis; 

Economic Evaluation. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A presente tese configura-se como um dos requisitos para a conclusão do doutorado 

do Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical e Saúde Pública, do Instituto de 

Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás (Iptsp), área de 

concentração em Epidemiologia. 

A pesquisa é parte de um estudo multicêntrico realizado no Brasil sobre o impacto 

econômico e na qualidade de vida do paciente com dengue, no período de 2012 a 2013. Esse 

estudo estimou os custos diretos e indiretos da doença, considerando a perspectiva social e do 

sistema de saúde e avaliou a percepção do estado de saúde por pacientes com dengue. 

Coordenado pela pesquisadora Profa. Dra. Celina Maria Turchi Martelli, o estudo 

multicêntrico incluiu, além de Goiânia, na região Centro-Oeste, outras cinco capitais em 

outras quatro Regiões endêmicas do país: Belo Horizonte-MG e Rio de Janeiro-RJ, no 

Sudeste, Teresina-PI e Recife-PE, no Nordeste e Belém-PA, na região Norte. O estudo foi 

financiado pela Sanofi Pasteur e contou com a colaboração das seguintes instituições: 

Universidade de Pernambuco (UPE), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Instituto 

Aggeu Magalhães da Fundação Oswaldo Cruz (CPqAM-Fiocruz) em Recife-PE, 

Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Universidade Federal de Goiás (UFG), 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Secretaria Municipal de Saúde de Belo 

Horizonte e Instituto Evandro Chagas (IEC) em Belém-PA. 

Os resultados da tese são apresentados na forma de dois manuscritos. O primeiro 

intitulado “Health services utilization by dengue patients in Brazil, 2012-2013: a multicentre 

study”, apresenta as estimativas de utilização de serviços de saúde (USS) pelo paciente com 

dengue. O segundo manuscrito, intitulado “Carga econômica da dengue no Brasil, 

considerando múltiplas fontes de dados, 2013-2014” apresenta a estimativa de custos de 

programa de controle da dengue e da doença no Brasil, considerando diversas fontes de dados 

e métodos de custeio. Esse último manuscrito foi desenvolvido com apoio financeiro e em 

colaboração com o Ministério da Saúde (MS) e Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS).  

Para a presente tese foi adotado o padrão de formatação da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) vigente. 
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1. INTRODUÇÃO / REVISÃO DE LITERATURA 

1.1 DENGUE 

1.1.1 Etiologia, patogenia, formas clínicas e diagnóstico 

A dengue é uma doença febril aguda causada por quatro sorotipos virais distintos 

(DENV1 a DENV4), pertencentes à família Flaviviridae. Os vírus são transmitidos ao homem 

pela picada do mosquito do gênero Aedes (Ae.), principalmente pelo Ae. aegypti, nas 

Américas, e pelo Ae. albopictus na Ásia (HALSTEAD; SCIENCE, 1988; TAUIL, 2001). 

A resposta imunológica de humanos contra o vírus da dengue é mediada por 

anticorpos neutralizantes de forma ativa após a infecção viral aguda, ou passiva por 

transmissão de anticorpos pelo leite materno da mãe nutriz à criança amamentada. A 

imunidade produzida contra o sorotipo viral homólogo é duradoura, podendo persistir por até 

60 anos. Não há imunidade cruzada contra sorotipos distintos (heterólogos), exceto nas 

primeiras semanas ou meses, período em que a infecção primária é caracterizada pela 

presença de imunoglobulinas classe M (IgM) e, após a soroconversão, pela resposta mediada 

por imunoglobulinas classe G (IgG) (CEDILLO-BARRÓN et al., 2014; GUZMAN; 

HARRIS, 2015). 

O espectro clínico da dengue é bastante amplo, apresenta desde infecções 

assintomáticas, febre indiferenciada e autolimitada até sintomas graves e fatais. Todos os 

quatro sorotipos virais (DENV1 a DENV4) podem causar tanto dengue clássica (DC), com 

quadro clínico mais leve, quanto manifestações mais graves, como a febre hemorrágica da 

dengue (FHD) e a síndrome do choque da dengue (SCD) (GUZMAN; HARRIS, 2015). 

Muitos fatores podem contribuir para a patogenicidade do vírus da dengue incluindo a 

genética do hospedeiro (idade ou etnia), fatores virais (expressão de proteínas na superfície 

viral) e imunidade pré-existente. Quando ocorrem infecções secundárias, as células T atacam 

as células infectadas pelo vírus da dengue liberando uma grande quantidade de citocinas que 

podem provocar permeabilidade vascular súbita, resultando em extravasamento plasmático, 

que é a alteração fisiopatológica fundamental da dengue. Por meio do extravasamento 

plasmático, água e proteínas escapam para o espaço extravascular provocando 

hemoconcentração e, por vezes, choque hipovolêmico (BASU; CHATURVEDI, 2008; 

TORRES, 2008; CEDILLO-BARRÓN et al., 2014; MATHEW; TOWNSLEY; ENNIS, 

2014). 
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Contudo, há controvérsias quanto ao risco para o desenvolvimento de quadros mais 

graves por infecção prévia por dois motivos principais. Primeiro, considerando que a coleta de 

dados ocorre em ambiente hospitalar, com cerca de 10% a 30% dos casos hospitalizados de 

FHD classificados como sendo causados por infecção primária de dengue, podem ocorrer 

erros de classificação em função da natureza retrospectiva da maioria dos dados, com 

diagnóstico de FHD em função de presença de trombocitopenia e sem evidência de 

permeabilidade vascular. Segundo, pode have equívoco na classificação sorológica uma vez 

que a detecção de anticorpos primários e secundários é geralmente feita utilizando uma única 

amostra de soro na fase aguda da doença (HALSTEAD, 2012). 

Em 2005, um estudo prospectivo realizado em Goiânia evidenciou que infecções 

secundárias por dengue não foi um fator de manifestações clínicas graves em adultos 

infectados com o sorotipo DENV3 (GUILARDE et al., 2008). 

A DC é caracterizada por febre alta (39°C a 40°C) por quatro a sete dias, e um ou mais 

dos seguintes sintomas: náuseas, vômitos, artralgia, mialgia, cefaleia, dor retro-orbital e 

exantema. Em crianças, a dengue pode ser assintomática, se manisfestar como doença febril 

clássica ou com sinais e sintomas inespecíficos como prostração, sonolência, recusa 

alimentar, diarreia, vômito, choro persistente e irritabilidade (GUBLER, 1998; BRASIL, 

2013a). 

A FHD apresenta manifestações hemorrágicas, trombocitopenia e extravasamento 

plasmático, fator determinante para a evolução clínica grave, principalmente, no período de 

defervescência da febre, identificado por meio da hemoconcentração, hipoalbuminemia e (ou) 

derrames cavitários. Nessa fase, deve ser observado o surgimento de sinais de alarme, tais 

como dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, pressão diferencial convergente 

(≤ 20 mmHg), hipotensão postural, hemorragias importantes, extremidades frias, pulso rápido 

e fino, cianose, agitação e (ou) letargia, desconforto respiratório e diminuição da diurese. A 

presença desses sinais e sintomas pode indicar comprometimento do sistema nervoso, 

cardiovascular, hepático, digestório, choque e levar o paciente a óbito. Diferentemente do que 

ocorre com adultos, na criança o início da doença pode ser subclínico e o quadro grave súbito 

pode ser a primeira manifestação clínica (GUBLER, 1998; HARRIS et al., 2000; BRASIL, 

2013a).  

Alguns exames inespecíficos podem ser utilizados para auxiliar no diagnóstico e no 

acompanhamento dos casos suspeitos de dengue, especialmente aqueles que indicam sinais de 
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alarme ou comorbidades, tais como contagem de plaquetas, hematócrito e dosagem de 

albumina sérica (BRASIL, 2013a). 

O diagnóstico laboratorial específico de dengue pode ser feito por meio de várias 

técnicas: pesquisa de anticorpos (sorologia IgM e IgG pelo método Enzyme Linked Immuno 

Sorbent Assay [ELISA] ou imunocromatográfico), pesquisa de proteína viral (antígeno NS1 

– ELISA por recaptura), detecção de genoma viral (Reação em Cadeia da Polimerase por 

Transcriptase Reversa [RT-PCR]), ou estudo histopatológico seguido de pesquisa de 

antígenos virais por imuno-histoquímica. O isolamento viral é um método usado pela  

vigilância epidemiológica para monitorar os sorotipos virais circulantes e sua utilização para 

fins diagnósticos é recomendada apenas nos casos em que as técnicas convencionais são 

insuficientes para a definição diagnóstica (GUZMAN et al., 2010; BRASIL, 2013a). 

Até 2013, o Brasil adotava a classificação do caso suspeito de dengue como: 

1) DC – doença febril aguda com presença de dois ou mais dos seguintes sinais e 

sintomas: cefaleia, mialgia, artralgia, dor retro-orbital, exantema e prostração; 

2) FHD - doença febril aguda com presença de no mínimo quatro dos seguintes 

critérios: manifestação hemorrágica espontânea ou prova do laço positiva; trombocitopenia ≤ 

100.000/mm3, extravasamento plasmático devido ao aumento da permeabilidade vascular, 

documentado por hemoconcentração  20% ou queda do hematócrito ≤ 20% após hidratação, 

ou derrame pleural, ascite ou hipoproteinemia. A FHD ainda era classificada em graus de 

gravidade conforme o detalhamento a seguir: a) Grau I – paciente com febre acompanhado de 

sintomas inespecíficos, em que a única manifestação hemorrágica era a prova do laço 

positiva; b) Grau II – paciente com manifestações do Grau I, hemorragias espontâneas leves 

(sangramento de pele, epistaxe, gengivorragia e outros); c) Grau III – paciente com colapso 

circulatório, com pulso fraco e rápido, estreitamento da pressão arterial ou hipotensão, pele 

pegajosa e fria e inquietação; e d) Grau IV – SCD, paciente com choque profundo, com 

ausência de pressão arterial e pressão de pulso imperceptível (BRASIL, 2013a). 

Diante da dificuldade de classificação de casos que não se enquadravam nos critérios 

de DC e FHD, o Ministério da Saúde (MS) passou a adotar a classificação intermediária de 

Dengue com Complicações (DCC), com pelo menos uma das seguintes manifestações: 

alterações neurológicas; disfunção cardiorrespiratória; insuficiência hepática; hemorragia 

digestiva importante (volumosa); derrame pleural, pericárdico e ascite; plaquetopenia inferior 

a 20.000/mm3 e leucometria igual ou inferior a 1 mL/mm3 (BRASIL, 2013a). 
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A partir de janeiro de 2014, o Brasil passou a considerar a nova classificação de casos 

suspeitos de dengue proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2009 (WHO, 

2009), conforme detalhamento a seguir: 

a) caso suspeito de dengue - pessoa que viva ou tenha viajado nos últimos 14 dias para 

área onde esteja ocorrendo transmissão de dengue ou tenha a presença de Ae. aegypti, que 

apresente febre, entre dois e sete dias, e duas ou mais das seguintes manifestações: náusea, 

vômitos, exantema, mialgias, artralgia, cefaleia, dor retro-orbital, petéquias ou prova do laço 

positiva, leucopenia; 

b) caso suspeito de dengue com sinais de alarme - é todo caso de dengue que, no 

período de defervescência da febre, apresente um ou mais dos seguintes sinais de alarme: dor 

abdominal intensa e contínua, ou dor à palpação do abdômen, vômitos persistentes, 

acumulação de líquidos (ascites, derrame pleural, pericárdico), sangramento de mucosas, 

letargia ou irritabilidade, hipotensão postural (lipotímia), hepatomegalia > 2 cm, aumento 

progressivo do hematócrito; 

c) caso suspeito de dengue grave - é todo caso de dengue que apresente um ou mais 

dos seguintes resultados: choque devido ao extravasamento grave de plasma evidenciado por 

taquicardia, extremidades frias e tempo de enchimento capilar > 3 segundos, pulso débil ou 

indetectável, pressão diferencial convergente ≤ 20 mmHg, hipotensão arterial em fase tardia, 

acumulação de líquidos com insuficiência respiratória, sangramento grave (exemplos: 

hematêmese, melena, metrorragia volumosa, sangramento do sistema nervoso central), 

comprometimento grave de órgãos: dano hepático importante (transaminases > 1.000 U), 

sistema nervoso central (alteração da consciência), coração (miocardite) ou outros órgãos 

(BRASIL, 2013b). 

O caso confirmado de dengue é todo caso suspeito confirmado por exame laboratorial 

(sorologia IgM - ELISA, teste NS1, isolamento viral, RT-PCR, imuno-histoquímica). No 

decorrer de uma epidemia, o caso poderá ser confirmado pelo critério clinicoepidemiológico, 

exceto nos primeiros casos da área, que deverão ter confirmação laboratorial (BRASIL, 

2013b). 

A classificação epidemiológica dos casos de dengue geralmente ocorre após desfecho 

clínico, de forma retrospectiva e depende de informações clínicas e laboratoriais. Porém, esses 

critérios não permitem a detecção precoce de formas potencialmente graves, para as quais é 

primordial a introdução de tratamento imediato (BRASIL, 2014a). O reconhecimento precoce 

dos sinais de alarme, o contínuo acompanhamento, o reestadiamento dos casos (dinâmico e 
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contínuo) e a pronta reposição volêmica determinam o manejo clínico adequado do paciente 

com dengue, o que pode reduzir as taxas de mortalidade a menos de 1%. Assim, é necessária 

a revisão da história clínica, acompanhada de exame físico completo a cada reavaliação do 

paciente, com o devido registro em instrumentos como prontuários, ficha de atendimento e 

evolução clínica, cartão de acompanhamento, entre outros (BRASIL, 2013a; WHO, 2015a). 

1.1.2 Aspectos epidemiológicos da dengue no mundo, nas Américas e no Brasil  

A dengue é a arbovirose que causa maior impacto em termos de morbimortalidade na 

população mundial e apresenta uma carga econômica global substancial. A dengue ocorre em 

países tropicais e subtropicais, principalmente no Sudeste da Ásia, no Pacífico e nas Américas 

(GUZMAN et al., 2010; WHO, 2015a). 

Atualmente, 128 países registram a ocorrência de casos de dengue. A cada ano, 

estima-se que 3,9 bilhões de pessoas estejam vivendo sob risco de contrair a doença. Cerca de 

390 milhões de pessoas são infectadas em todo o mundo, e dentre essas, 500 mil casos 

sintomáticos podem evoluir para formas graves da dengue. Entre os casos graves, 

aproximadamente 2,5% morrem por febre hemorrágica. A carga global da dengue foi 

estimada em 750 mil anos de vida ajustados por incapacidade (DALY) (SUAYA et al., 2009; 

SHEPARD et al., 2011; BHATT et al., 2013; WHO, 2015a). 

Alguns estudos mostraram que a epidemiologia da dengue varia de um país para outro, 

possivelmente em consequência dos sorotipos circulantes. Nas Américas, a maioria dos casos 

graves ocorre em adultos jovens, diferindo do Sudeste Asiático, onde a FHD predomina em 

lactentes e crianças (HARRIS et al., 2000; HUNG et al., 2005; HALSTEAD, 2006; 

BARRETO; TEIXEIRA, 2008; SAN MARTÍN et al., 2010). 

A FHD foi descrita pela primeira vez na década de 50, nas Filipinas e na Tailândia. Na 

época, a doença foi confundida com febre amarela e outras febres hemorrágicas. Nas 

Américas, os primeiros casos de dengue surgiram há mais de 200 anos. Após alguns casos 

isolados ocorridos no início do século XX, foram registradas duas pandemias de dengue, uma 

no Panamá e nos Estados Unidos (1904), e outra em Cuba, no Caribe e nos Estados Unidos 

(1905-1907). Na década seguinte houve epidemia novamente no Panamá (1912), além de 

Chile (1914), Porto Rico (1915), Argentina e Brasil, no Rio de Janeiro (1916). Em 1923, foi 

registrada nova epidemia de dengue no Rio de Janeiro (SCHNEIDER; DROLL, 2001; DICK 

et al., 2012). 
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Na segunda metade do século XX, apesar da adoção de estratégias de prevenção e 

controle e erradicação do Ae. aegypti, houve um aumento no número de casos de dengue nas 

Américas. Em 20 anos, a região passou de baixa endemicidade a uma situação de 

hiperendemia, com introdução de novas cepas de vírus e sorotipos, epidemias frequentes, 

muitos países endêmicos, com numerosos casos de FHD. Nesse contexto, o evento 

epidemiológico mais relevante foi a epidemia associada ao DENV2 de FHD/SCD ocorrida em 

Cuba em 1981, quando foram notificados em torno de 340 mil casos, com 116 mil 

hospitalizações e 158 óbitos, entre os quais 101 eram crianças. Nessa década, ocorreu a 

disseminação do vetor e dos vírus para outros países, inclusive para o Brasil (TEIXEIRA; 

BARRETO; GUERRA, 1999; GUBLER, 2002; DICK et al., 2012). 

Nas Américas, entre 2000 e 2007, foram estimados 5,6 milhões de casos de dengue. O 

número de casos anuais continua aumentando e, segundo a OMS, somente no ano de 2013, 

foram notificados cerca de 2,4 milhões de casos sintomáticos (SHEPARD et al., 2011; 

PAHO, 2014; WHO, 2015a). 

Durante quase 60 anos (1923 a 1981) o Brasil não apresentou registro de casos de 

dengue em seu território. Porém, em 1976, o Ae. aegypti foi reintroduzido no país devido a 

falhas na vigilância epidemiológica e às mudanças sociais e ambientais decorrentes de 

urbanização acelerada daquela época (TAUIL, 2001; BARBOSA DA SILVA et al., 2002; 

BRAGA; VALLE, 2007). 

Em 1981, ocorreu o primeiro surto de dengue no Brasil, com mais de 12 mil casos em 

Roraima, causado pelos sorotipos DENV1 e DENV4. Em 1986, no Rio de Janeiro, houve uma 

epidemia de DC de grande magnitude, com mais de um milhão de pessoas infectadas por 

DENV1. Nesse ano, a dengue passou a se disseminar com surpreendente força de transmissão 

para as regiões brasileiras, configurando as primeiras grandes epidemias no país após a 

reintrodução do vetor (OSANAI et al., 1983; SCHATZMAYR; NOGUEIRA; ROSA, 1986; 

BARRETO; TEIXEIRA, 2008). 

Como as condições ambientais favoreceram a circulação viral, em 1990, o DENV2 foi 

introduzido também no Rio de Janeiro, com um recrudescimento da dengue e as primeiras 

notificações de FHD (462 casos e oito óbitos). Nos anos subsequentes, a doença implantou-se 

praticamente em todo país, com a presença dos sorotipos DENV1 e DENV2 (NOGUEIRA et 

al., 1999; SCHATZMAYR, 2001; BARBOSA DA SILVA et al., 2002; BARRETO; 

TEIXEIRA, 2008). 
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Em 1998, uma epidemia de dengue atingiu o mais alto nível para a década de 1990 

(326,6/100 mil habitantes), além de uma grande dispersão territorial da circulação viral 

atingindo mais da metade dos municípios brasileiros. Em dezembro de 2000, o DENV3 foi 

isolado pela primeira vez, também no Rio de Janeiro, quando as taxas de incidência nos dois 

anos seguintes chegaram a 470 e 1.735 casos por 100 mil habitantes, respectivamente 

(BARBOSA DA SILVA et al., 2002; TEIXEIRA et al., 2005; BRAGA; VALLE, 2007). 

Até 2006, os casos de FHD predominavam na faixa etária de 20 a 40 anos de idade. 

Em 2007, além de um aumento dramático no número de casos de FHD, houve uma mudança 

na faixa etária afetada por dengue hemorrágica, onde 53% dos casos ocorreram entre menores 

de quinze anos de idade, colocando o Brasil em situação de alerta. A mudança no padrão de 

ocorrência de FHD em crianças foi detectada inicialmente em 2001 no norte do país. Em 

parte, esta mudança nos padrões de ocorrência da FHD pode ser explicada pela imunidade aos 

sorotipos DENV1, DENV2 e DENV3 adquirida pela população adulta 22 anos após a 

reintrodução desses sorotipos no Brasil (SIQUEIRA-JR et al., 2005; BARRETO; TEIXEIRA, 

2008; TEIXEIRA et al., 2008; ROCHA; TAUIL, 2009; SAN MARTÍN et al., 2010; 

RODRIGUEZ-BARRAQUER et al., 2011). 

Em 2008, ocorreu uma nova epidemia de dengue no Brasil, com circulação de três 

sorotipos (DENV1, DENV2 e DENV3), totalizando mais de 700 mil casos, o que 

correspondeu a 80% do total de casos registrados em todo o continente panamericano, entre 

eles mais de nove mil casos de FHD e 212 mortes. No verão de 2008, uma epidemia explodiu 

no Rio de Janeiro, causada principalmente pelo sorotipo DENV2, com um súbito aumento na 

incidência entre indivíduos com idade inferior a 15 anos, tanto de dengue clássica quanto de 

febre hemorrágica da dengue (PAHO, 2009; TEIXEIRA et al., 2009; SAN MARTÍN et al., 

2010). 

Em julho de 2010, em Roraima, re-emergiu o DENV4 após ausência de circulação por 

28 anos. Naquele ano foram confirmados 20 casos causados por cepas de DENV4 

geneticamente distintas daquelas isoladas na década de 1980. A partir de 2011, passou a haver 

circulação simultânea dos quatro sorotipos virais (DENV1 a DENV4) em todas as regiões 

brasileiras. Desde então, o Brasil tem vivenciado períodos de picos epidêmicos cada vez mais 

expressivos e encurtamento dos períodos endêmicos, conforme demonstrado na Figura 1, 

configurando-se uma carga significativa imposta ao sistema de saúde e à sociedade 

(TEMPORÃO et al., 2011; BRASIL, 2014a). Entre 1990 e 2015, foram notificados mais de 
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11 milhões de casos no país, com aproximadamente 111 mil casos graves e 4.800 mortes 

(BRASIL, 2014b, 2014c, 2015a; PAHO, 2014).  

 
Figura 1 - Número de casos prováveis e de hospitalizações por dengue. Brasil, 1986 a 2015* 

Fonte: Sinan/SVS/MS e SIH/SUS/MS  

*Dados atualizados em dezembro de 2015. 

1.1.3 Estratégias de prevenção e controle da dengue no Brasil 

Em 1942, foram implementadas no Brasil as primeiras ações voltadas para a 

prevenção e controle do Ae. aegypti, adotadas também por outros países. Nesse período, a 

OPAS coordenou um programa de controle vetorial com o intuito de eliminar os focos de 

febre amarela. Foi utilizada uma estratégia de campanha centralizada nacional, verticalizada, 

com estruturação militar. Entre 1958 e 1965, 18 países da América Latina receberam o 

certificado de erradicação do Ae. aegypti, a transmissão de dengue foi interrompida e o 

programa de controle foi encerrado no início dos anos 1970. Entre 1970 e 1990, ocorreu a 

reinfestação do mosquito em todos os países que tinham recebido certificado de erradicação 

do Ae. aegypti, com exceção do Chile; e os primeiros casos de dengue causados pelo sorotipo 

DENV1 começaram a ressurgir na Região das Américas (TEIXEIRA; BARRETO; 

GUERRA, 1999; TAUIL, 2002; DICK et al., 2012). 

Por várias décadas a estratégia de prevenção e controle da dengue esteve 

essencialmente centrada na eliminação do mosquito transmissor da doença, no Brasil. Desde a 

reintrodução do Ae. aegypti, em 1976, no país, os programas de combate químico ao vetor 

mostraram-se incapazes de conter vetores com altíssima capacidade de adaptação ao novo 

ambiente criado pela urbanização acelerada e pelos novos hábitos da população, com 
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baixíssima participação da comunidade, sem integração intersetorial e com pequena utilização 

do instrumental epidemiológico (BRASIL, 2002a; TAUIL, 2002). 

Em 1996, o MS propôs a criação do Programa de Erradicação do Ae. aegypti (PEAa), 

que sinalizou a necessidade de atuação multissetorial e previu um modelo descentralizado de 

combate à doença, com a participação das três esferas de governo. Porém, as ações do PEAa 

ainda eram centradas quase que exclusivamente nas atividades de combate ao vetor com o uso 

de inseticidas (BRASIL, 2002a). 

Apesar dos esforços do MS para conter o vetor, em 1997-1998, verificou-se uma 

rápida dispersão do vetor em grande extensão territorial, o que provocou expressiva 

circulação viral e, consequentemente, a ocorrência da doença em maior número de estados e 

municípios, culminando em uma terceira onda epidêmica no Brasil (BRAGA; VALLE, 2007).  

Após a reintrodução e rápida disseminação do DENV3 no território brasileiro em 2001 

e o aumento do risco de epidemias e de casos graves, foi instituído, em 2002, o Programa 

Nacional de Prevenção e Controle da Dengue (PNCD). O PNCD foi criado com base em 

alguns aspectos essenciais: 1) elaboração de programas permanentes, prevendo que não seria 

possível a erradicação do vetor em curto prazo; 2) desenvolvimento de campanhas educativas 

e mobilização social no combate aos criadouros; 3) fortalecimento da vigilância 

epidemiológica e entomológica para ampliar a capacidade de conter surtos; 4) melhoria da 

qualidade do trabalho de combate ao vetor; 5) integração com a atenção básica nas ações de 

controle da dengue; 6) utilização de instrumentos legais para facilitar o trabalho do poder 

público na eliminação de criadouros; 7) atuação multissetorial para destinação adequada de 

resíduos sólidos e a utilização de recipientes seguros para armazenagem de água; e 8) 

desenvolvimento de instrumentos mais eficazes de monitoramento e supervisão das ações 

desenvolvidas nas três esferas de governo (BRASIL, 2002a) 

As metas iniciais do PNCD consistiam na redução dos índices de infestação predial 

(IIP) a menos que 1%, diminuição do número de casos em 50% em 2003, em comparação aos 

registros da doença em 2002, redução de 25% nos anos subsequentes, e diminuição da 

letalidade por FHD a menos de 1%. Para o alcance dessas metas, foram definidas estratégias e 

ações centradas em 10 componentes principais: vigilância epidemiológica, combate ao vetor, 

assistência aos pacientes, integração com atenção básica, ações de saneamento ambiental, 

ações integradas de educação em saúde, comunicação e mobilização social, capacitação de 

recursos humanos, legislação, sustentação político-social, acompanhamento/avaliação do 

PNCD. Dessa forma, o PNCD deixou de ser um programa voltado exclusivamente ao 
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combate do vetor e adotou estratégia descentralizadora a partir da realização de adequações 

em cada Unidade da Federação (UF) condizentes com as especificidades locais, inclusive 

considerando a elaboração de planos de contingência sub-regionais (BRASIL, 2002a). 

Apesar dos esforços do MS, dos estados e municípios, a situação epidemiológica da 

dengue se agravou, com epidemias nos principais centros urbanos do país, aumento na 

procura por serviços de saúde, ocorrência de óbitos e aumento do registro de casos graves em 

crianças. Vários esforços do Sistema Único de Saúde (SUS) para enfrentamento do problema 

foram desenvolvidos e surtiram efeito em 2009, com uma importante redução no número de 

casos de dengue, inclusive de formas graves, e, principalmente, no número de óbitos. Com o 

objetivo de dar continuidade a esses resultados, tendo como meta uma taxa de letalidade por 

dengue < 1%, o MS lançou, em 2009, as Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de 

Epidemias de Dengue (BRASIL, 2009). 

Com a finalidade de fortalecer e desenvolver políticas públicas já preconizadas pelo 

PNCD em âmbito nacional, foi estabelecida uma cooperação técnica entre MS e OPAS com 

definição de diretrizes para o quinquênio 2010-2015. Essas tinham foco na redução da 

infestação pelo Ae. aegypti da incidência da dengue e da letalidade por FHD. As ações 

preconizadas incluíam: a) assistência ao paciente, com classificação de risco, diagnóstico e 

manejo clínico adequados, em uma rede organizada e fortalecida por níveis de hierarquização; 

b) integração de vigilância e investigação epidemiológica da dengue com a atenção básica, 

para garantir a notificação, investigação dos casos e óbitos e monitoramento dos sorotipos 

virais, de forma oportuna, aprimorada e fortalecida; c) fortalecimento do manejo integrado de 

vetores do PNCD; d) promoção de ações educativas para a população, visando à mudança de 

comportamento e à adoção de práticas, hábitos e condutas capazes de evitar a proliferação do 

vetor; e e) ações intersetoriais articuladas fortalecidas nas esferas de gestão do SUS para o 

enfrentamento da dengue (OPAS, 2015). 

Atualmente, a gestão e execução das ações do PNCD são realizadas pelas secretarias 

municipais de saúde, com apoio dos estados e, quando necessário, do MS, responsável pela 

maior parte do financiamento. O MS, por intermédio da Secretaria de Vigilância em Saúde 

(SVS), do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) e da 

Coordenação Geral do PNCD (CGPNCD), recomenda o monitoramento dos indicadores 

epidemiológicos, entomológicos e operacionais de dengue, principalmente no período de 

outubro a maio, por corresponder ao intervalo da sazonalidade de transmissão da doença. O 

acompanhamento semanal dos indicadores permite a realização de análises epidemiológicas e 
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elaboração de informes, visando estabelecer resposta intersetorial coordenada e integrada para 

o enfrentamento da dengue nos municípios e nas UFs (BRASIL, 2002a; BRAGA; VALLE, 

2007; FIGUEIRÓ et al., 2010). 

Um dos componentes principais de estratégias e ações do PNCD consiste no combate 

vetorial. Vários métodos de controle do Aedes são utilizados rotineiramente no domicílio pelo 

morador ou proprietário e com ação complementar de Agentes de Combate a Endemias 

(ACE) e de Agentes Comunitários de Saúde (ACS). O controle do vetor da dengue é 

classificado em controle mecânico, biológico e químico (BRASIL, 2009). 

O controle mecânico consiste na adoção de práticas capazes de impedir a procriação 

do Aedes, tendo como principais atividades a proteção, a destruição ou a destinação adequada 

de criadouros, que devem ser executadas prioritariamente pelo próprio morador ou 

proprietário, sob a supervisão do ACE ou ACS (BRASIL, 2009). 

O controle biológico é baseado na utilização de inimigos naturais do vetor como 

agentes de controle, resultando na redução da proliferação do mosquito. Dentre as alternativas 

disponíveis, o MS vem adotando o uso do Bacillus thuringiensis israelensis (Bti), com 

elevada propriedade larvicida. Ao ingerirem o Bti, as larvas morrem por ação de endotoxinas 

proteicas produzidas pelo bacilo. A utilização do Bti ocorre após a detecção da resistência do 

Ae. aegypti ao uso de inseticidas organofosforados (BRASIL, 2009). 

Atualmente o controle químico do vetor, que consiste no uso de inseticidas nas fases 

larvária e adulta, é o método mais utilizado. O emprego desse método é limitado, devendo ser 

adotado mediante uso racional e seguro devido à possibilidade de seleção de vetores 

resistentes aos produtos e possibilidade de gerar impactos ambientais. Os organofosforados 

(Malathion®, Fenitrotion® e Temefós®) foram os primeiros a substituírem os organoclorados, 

aos quais os vetores já apresentavam resistência. Os piretroides (Cipermetrina® e 

Deltametrina®) vêm tomando o lugar dos organofosforados devido à alta eficiência, sendo 

necessárias menores quantidades de produto ativo para combate do vetor (BRASIL, 2001, 

2009; GUZMAN et al., 2010). 

O combate ao Ae. aegypti pode ser feito por meio do tratamento focal e perifocal e por 

meio da aspersão aeroespacial de inseticidas em ultrabaixo-volume (UBV). O tratamento 

focal consiste na aplicação de um produto larvicida químico ou biológico nos depósitos 

contendo formas imaturas de mosquitos que não possam ser eliminados mecanicamente 

(BRASIL, 2001, 2009). 
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O tratamento perifocal consiste na aplicação de inseticida de ação residual nas paredes 

externas dos depósitos com um aspersor manual para atingir os mosquitos adultos. O 

tratamento perifocal, em princípio, está indicado para localidades recém-infestadas como 

medida complementar ao tratamento focal em pontos estratégicos (BRASIL, 2001, 2009). 

Para eliminar as fêmeas adultas, é realizado o tratamento de aspersão aeroespacial de 

inseticidas em UBV, feito com equipamento portátil costal ou acoplado a veículos. O 

tratamento com UBV deve ser utilizado somente para bloqueio de transmissão e para controle 

de surtos ou epidemias (BRASIL, 2009). 

1.1.4 Novas estratégias para prevenção, controle e tratamento da dengue 

Diante da dificuldade em controlar a ocorrência de dengue, novas estratégias para 

controle vetorial e para prevenção e tratamento da doença têm sido propostas. 

Os óleos essenciais de plantas com atividade larvicida contra o Ae. aegypti têm sido 

investigados como uma alternativa de controle químico, tendo em vista a necessidade de se 

produzir inseticidas eficazes e seguros. A presença de determinados grupamentos químicos na 

estrutura molecular desses óleos pode conferir aumento ou redução da atividade larvicida 

(SANTOS et al., 2010, 2011). Entre os compostos testados, 21 deles apresentaram boa 

atividade larvicida contra o Ae. aegypti, com aumento da potência entre aqueles com 

grupamentos químicos mais lipofílicos. São compostos considerados seguros, visto que já são 

utilizados como aditivos aromatizantes em alimentos para consumo humano, como por 

exemplo, o limoneno, encontrado na casca de frutas cítricas como limões e laranjas (SANTOS 

et al., 2011). 

Tecnologias de controle biológico do vetor investigadas incluem o uso da Wolbachia, 

uma espécie de bactéria simbionte intracelular, inofensiva ao homem e a animais domésticos, 

encontrada naturalmente em mais de 60% dos insetos. Esta é uma abordagem inovadora cujo 

objetivo é reduzir a transmissão do vírus da dengue pelo vetor de forma natural e 

autossustentável (MOREIRA et al., 2009; LEE et al., 2012; ALBUQUERQUE; FERREIRA, 

2014). A estratégia consiste em infectar o mosquito Ae. aegypti com cepas específicas da 

Wolbachia, capazes de interferir no ciclo reprodutivo do mosquito hospedeiro, reduzindo 

drasticamente a fecundidade. A Wolbachia também é capaz de surpimir ou eliminar a 

transmissão de arbovírus, inclusive o vírus da dengue, em função da competição por 

aminoácidos entre o mosquito hospedeiro e o vírus (HOFFMANN et al., 2011; SINKINS, 

2013; CARAGATA et al., 2014). 
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A interrupção do ciclo reprodutivo do Ae. aegypti ocorre quando mosquitos machos 

infectados pela Wolbachia acasalam com mosquitos fêmeas sem Wolbachia, e essas fêmeas 

farão a postura de ovos que não eclodirão. A transmissão da bactéria para as gerações 

descendentes ocorre quando mosquitos machos com Wolbachia acasalam com fêmeas que já 

estejam transportando a bactéria e vice-versa. Como resultado, espera-se que quando a 

população de mosquitos estiver infectada a cadeia de transmissão do vírus seja interrompida 

(HOFFMANN et al., 2011; BULL; TURELLI, 2013; SINKINS, 2013). A Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz) iniciou no Brasil, em 2014, uma importante etapa do projeto “Eliminar a 

Dengue: Desafio Brasil”, cuja fase de estudos de campo conta com a liberação semanal de 10 

mil mosquitos Ae. aegypti com a bactéria Wolbachia em um bairro do Rio de Janeiro. Na 

etapa inicial do projeto, está sendo avaliada a capacidade dos mosquitos infectados pela 

Wolbachia se estabelecerem no meio ambiente e se reproduzirem com os mosquitos que já 

existem no local (ALBUQUERQUE; FERREIRA, 2014). 

Outra estratégia de controle vetorial que está sendo avaliada é a abordagem eco-bio-

social que destaca a educação social e o cuidado com o meio ambiente como aliados no 

controle do mosquito. Essa abordagem possui três elementos principais: 1) 

transdisciplinaridade: implica numa visão inclusiva dos problemas de saúde relacionados com 

o ecossistema; 2) participação dos interessados: envolve diversos parceiros, inclusive a 

comunidade local; e 3) equidade: compreende a participação equânime de homens e mulheres 

e diferentes grupos sociais no envolvimento das ações de combate ao Aedes (TDR, 2013; 

QUINTERO et al., 2014; LIMA; GOULART; ROLIM NETO, 2015). 

Na prática, eco-bio-social consiste em uma abordagem conduzida por vários setores da 

comunidade, a qual inclui a educação em saúde e ambiental e o uso de ferramentas mecânicas 

sem a utilização de inseticidas para controle vetorial. Materiais de educação em saúde 

apropriados social e culturalmente são desenvolvidos e utilizados por vários grupos 

(mulheres, estudantes, gestores, novos grupos de voluntários para a saúde ambiental). As 

atividades são centradas na eliminação dos reservatórios de água, na colocação de tampas nos 

recipientes mais propícios para proliferação dos mosquitos e na instalação de telas sobre as 

janelas e portas (TDR, 2013; QUINTERO et al., 2014; LIMA; GOULART; ROLIM NETO, 

2015).  

Os mosquitos dispersores de inseticidas estão sendo empregados com êxito de forma 

experimental em vários locais, como no município de Manacapuru, no Amazonas. Consiste 

em uma estratégia para atrair as fêmeas do Ae. aegypti e Ae. albopictus até pequenos 
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recipientes, chamados de ‘estações de disseminação’, tratados com o inseticida piriproxifeno. 

Nas estações de disseminação, as micropartículas do inseticida em pó grudam no corpo do 

mosquito e são levadas por eles até os criadouros a um raio de até 400 metros. Quando as 

fêmeas pousam nos reservatórios para ovipor, ocorre a contaminação da água por meio das 

partículas dos inseticidas deixadas pelas fêmeas, e assim, a água dos criadouros passa a ser 

letal para as larvas dos mosquitos, que morrem antes de chegarem à fase adulta (DEVINE et 

al., 2009; ABAD-FRANCH et al., 2015). 

A nebulização espacial intradomiciliar residual (Indoor Residual Spraying [IRS]) 

também está em fase experimental e consiste na aplicação de inseticida (por exemplo, 

deltametrina) dentro das residências, em pontos específicos que possam atrair os mosquitos 

adultos, tais como, locais escuros atrás e embaixo dos móveis, dentro dos armários, dentro dos 

sapatos, atrás das cortinas, entre outros (PAREDES-ESQUIVEL et al., 2016). 

Como alternativa prática em ambientes domiciliares está o uso de dispositivos 

plásticos contendo inseticidas de liberação lenta e contínua, com efeito por até 20 dias. A 

estratégia se mostrou efetiva para evitar as picadas e matar os mosquitos adultos. Os 

mosquitos expostos a formulações de 5% ou 10% de metoflutrina são quase totalmente 

inibidos de picar, dentro de poucos minutos ficam desorientados e procuram locais de 

repouso. Segundo os pesquisadores responsáveis pelo desenvolvimento do dispositivo, 80% a 

90% dos mosquitos morrem em menos de uma hora (RAPLEY et al., 2009; RITCHIE; 

DEVINE, 2013). A desvantagem no uso dessa tecnologia é que há uma limitação do efeito do 

inseticida em ambientes muito amplos e, após a perda do efeito, os dispositivos precisam ser 

substituídos (RAPLEY et al., 2009; RITCHIE; DEVINE, 2013). 

Outra alternativa de controle vetorial promissora é a técnica de esterilização de insetos 

(Sterile Insect Technique [SIT]), que pode ser realizada por modificações genéticas ou 

irradiação. SIT por irradiação consiste em tratar os insetos machos com uma dose mínima de 

raios gama ou raios X para induzir rearranjos cromossômicos aleatórios e provocar 

esterilização dos machos. O acasalamento de machos estéreis liberados com fêmeas selvagens 

nativas pode levar a uma diminuição do potencial reprodutivo das fêmeas e, assim, a 

eliminação local ou supressão da população de vetores, caso o número de machos liberados 

seja suficiente e por tempo necessário (ZHANG et al., 2015; ATYAME et al., 2016). 

Em função da necessidade de minimizar o risco de substituição populacional 

proporcionado pelo uso da Wolbachia e risco de transmissão do patógeno pelos mosquitos 

submetidos à SIT por irradiação, está sendo testada uma combinação das técnicas de SIT e de 
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insetos incompatíveis (Incompatible Insect Technique [IIT]) (ZHANG et al., 2015). Essa 

técnica combinada consiste em infectar os mosquitos com Wolbachia e depois submetê-los à 

exposição de raios X ou raios gama. Uma das vantagens é que a tecnologia dispensa o 

processo de sexagem dos mosquitos, que é um procedimento relativamente caro e demorado 

(ZHANG et al., 2015). 

As estratégias genéticas também estão sendo desenvolvidas para o controle de vetores, 

as quais geralmente são divididas em duas etapas. A primeira etapa consiste em supressão, 

contenção ou erradicação populacional, que visa reduzir ou mesmo eliminar espécies de 

mosquitos por meio do desenvolvimento de genes letais ou capazes de tornar os insetos 

estéreis. A segunda etapa envolve a transformação da população ou sua substituição, não para 

eliminar o vetor, mas promover uma substituição que será responsável pela introdução de um 

gene efetor para reduzir ou bloquear a transmissão da doença na população selvagem 

(CARVALHO et al., 2014; ARAÚJO et al., 2015). No caso de mosquitos, para a criação em 

massa e liberação no meio ambiente, é essencial o uso de tecnologias de sexagem, porque 

apenas os machos podem ser liberados, uma vez que não se alimentam de sangue, como as 

fêmeas, reduzindo o risco de picadas e a transmissão de doenças (CARVALHO et al., 2014; 

ARAÚJO et al., 2015). 

Como estratégia combinada de controle químico e mecânico dos mosquitos, na 

Venezuela, foi demonstrada a efetividade do uso de telas impregnadas com inseticidas em 

residências de áreas urbanas e periurbanas com infestação moderada (VANLERBERGHE et 

al., 2011). 

O mapeamento de risco também consiste em uma estratégia promissora desenvolvida 

para avaliar e identificar áreas de risco aumentado para transmissão da dengue em 

determinados territórios, utilizando estatísticas espaciais locais. Ao relacionar os dados 

espaciais com dados da vigilância entomológica (características, presença, índices de 

infestação, avaliação da eficácia dos métodos de controle), da vigilância epidemiológica, da 

rede laboratorial e de saneamento, as ações específicas de controle vetorial poderão ser 

direcionadas para áreas prioritárias (VAZQUEZ-PROKOPEC et al., 2010; LACON et al., 

2014). 

As novas tecnologias podem ser consideradas úteis para controle vetorial se 

comprovada sua eficácia e segurança, utilização oportuna e em larga escala, compatibilidade 

com as estratégias já empregadas nos municípios, custos razoáveis para implantação e para 

uso contínuo, sustentabilidade do método, e ofereça risco mínimo para o meio ambiente e 
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para a população. Uma vez aptas para serem incorporadas no PNCD, serão necessários 

estudos que avaliem a implementação, o impacto orçamentário, e a sustentabilidade 

operacional e financeira das ações, assim como a avaliação contínua da efetividade das 

intervenções (ZARA et al., 2016).  

No Quadro 1 estão resumidamente descritas as principais tecnologias em 

desenvolvimento para controle do Aedes, mecanismos de ação e vantagens e limitações.  
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Quadro 1 – Principais tecnologias em desenvolvimento para controle do Aedes aegypti    

Tecnologia Mecanismo de controle vetorial Principais vantagens e benefícios Principais desvantagens e limitações 

Abordagem eco-bio-

social 

Participação social no controle 

vetorial por meio do uso de 

ferramentas mecânicas 

É compatível com outras tecnologias, 

faz uso de ferramentas mecânicas, 

dispensa uso de inseticidas 

Depende do envolvimento de vários setores da 

sociedade; demanda recursos humanos; trata-se de 

processo educativo com resultados em médio e 

longo prazos; e necessita de ações recorrentes para 

garantir a sustentabillidade do método. 

Mapeamento de risco Ações específicas de controle 

vetorial em áreas de risco 

É compatível com outras tecnologias; 

permite análises mais precisas de 

situações de risco; auxilia na otimização 

de recursos. 

É indicador de situação crítica, porém necessita de 

outras tecnologias para alcançar resultados 

satisfatórios; depende de várias fontes de dados e da 

qualidade dos dados secundários. 

Compostos naturais Atividade larvicida Constitui-se em alternativa para o 

controle químico; utiliza inseticidas 

mais seguros.  

Há necessidade de estudos de eficácia e custo-

efetividade em comparação ao controle químico. 

Wolbachia Bactéria que, ao colonizar os 

mosquitos, provoca esterilidade e 

redução da transmissão de arbovírus 

Faz uso de microrganismo natural; é 

autossustentável; dispensa sexagem dos 

mosquitos; não utiliza inseticidas e 

radiação. 

As diferenças climáticas, protocolos de liberação de 

mosquitos, nível de urbanização e densidade 

humana podem limitar o potencial invasivo dos 

insetos nos locais de soltura. 

Mosquitos dispersores 

de inseticida 

Soltura de mosquitos impregnados 

com larvicida, que dispersam o 

produto em possíveis criadouros 

onde vão depositar seus ovos 

Favorece a otimização do uso recursos 

humanos; é compatível com outras 

tecnologias; faz uso do larvicida já 

disponibilizado pelo MS; os agentes 

estão familiarizados com o tipo de 

armadilha utilizada; os mosquitos levam 

larvicidas para criadouros não visíveis 

ou inacessíveis, que somente eles 

encontram. 

Pode promover seleção de populações de mosquitos 

resistentes ao inseticida,  requer uma formulação de 

inseticidas com concentração ideal em pequenas 

partículas 

Nebulização espacial 

intradomiciliar 

residual 

Aplicação de inseticida residual em 

pontos específicos dentro dos 

domicílios 

Possui abrangência espacial  e reduz a 

transmissão de doenças no momento do 

surto.  

Pode promover seleção de populações resistentes ao 

inseticida; pode ser influenciada pela regulagem da 

máquina; demanda agentes aplicadores treinados; 

existem apenas dois adulticidas disponíveis 

(piretroides e organosfosforados) 

Dispositivos com 

inseticidas 

Ação adulticida por meio de 

dispositivos intradomiciliares de 

liberação lenta 

Mostra ação efetiva em 80% a 90% dos 

mosquitos adultos no ambiente.  

Pode promover seleção de populações resistentes ao 

inseticida; ocorre limitação do efeito em ambientes 

amplos; exige substituição do dispositivo após 

perda do efeito do inseticida. 

       (continuação) 
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Quadro 1 – Principais tecnologias em desenvolvimento para controle do Aedes aegypti (continuação)    

Tecnologia Mecanismo de controle vetorial Principais vantagens e benefícios Principais desvantagens e limitações 

Mosquitos 

transgênicos 

Produção de genes letais, 

esterilização de mosquitos ou 

introdução de gene que reduza ou 

bloqueie a transmissão de doenças 

Leva à redução do tempo de vida dos 

mosquitos; diminui a infestação de 

mosquitos; e dispensa uso de radiação. 

Há necessidade de uso de tecnologias de sexagem 

dos mosquitos; depende do protocolo de soltura; 

requer produção e liberação constante de mosquitos 

no meio ambiente.  

Irradiação Esterilização de insetos por 

irradiação  

Reduz a infestação de mosquitos; 

dispensa o processo de sexagem dos 

mosqutios; e pode utilizar os 

equipamentos radiológicos já 

disponíveis no sistema de saúde. 

Pode ocorre substituição por população de 

mosquitos selvagens ao longo do tempo. 

Wolbachia + 

irradiação 

Esterilização de mosquitos e redução 

ou bloqueio de transmissão de 

patógenos 

Reduz o risco de substituição por 

mosquitos selvagens e reduz o risco de 

transmissão de patógenos; dispensa 

processo de sexagem. 

As diferenças climáticas, protocolos de liberação de 

mosquitos, nível de urbanização e densidade 

humana podem limitar o potencial invasivo dos 

insetos nos locais de soltura; requer produção de 

mosquitos com Wolbachia e irradiados e constante 

liberação no meio ambiente. 

Roupas impregnadas 

com inseticidas 

Ação repelente e inseticida Trata-se de proteção individual; 

dispensa a reaplicação constante de 

repelentes e inseticidas; e pode ser 

utilizada por gestantes para tentar evitar 

casos de Zika e consequentes 

complicações neurológicas. 

Seleção de populações resistentes ao inseticida, 

contato dermatológico frequente com a substância 

química, produção e durabilidade da roupa, uso por 

crianças somente no horário de aula e nos dias 

letivos 

Telas impregnadas 

com inseticidas 

Proteção mecânica, repelente e 

inseticida 

Combina controle mecânico e químico, 

e é  compatível com outras tecnologias. 

Pode promover a seleção de populações resistentes 

ao inseticida, requer instalação e manutenção das 

telas, há dificuldade de implantação em larga 

escala, dificuldade de fabricação, e apresentou 

pouca efetividade em locais com baixa infestação 

de mosquitos. 
Fonte: Zara et al., (2016). 
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Como possíveis estratégias de tratamento e prevenção dos casos de dengue, estudos 

têm sido realizados com o objetivo de desenvolver medicamentos antivirais, anticorpos 

monoclonais e vacinas tetravalentes que sejam capazes de induzir uma boa resposta 

sorológica (ROBERTS; MONGKOLSAPAYA; SCREATON, 2013). 

Quanto à produção de medicamentos antivirais, vários mecanismos de ação têm sido 

explorados para combater a dengue. A dermaseptina 1, um peptídeo antimicrobiano isolado 

da secreção de pele de pererecas, Phyllomedusa hypochondrialis, possui potencial inibitório 

in vitro na replicação do DENV2, mas o mecanismo de ação antiviral da dermaseptina 1, 

ainda não foi elucidado (CARDOSO et al., 2013).  

Antivirais promissores contra glicoproteínas do DENV testados in vitro têm mostrado 

eficácia e baixa toxicidade em modelos in vivo (SAYCE; MILLER; ZITZMANN, 2010). 

Além desses mecanismos, a interferência de cadeia dupla mediada por ácido ribonucleico 

(RNA), que é um método simples e rápido capaz de silenciar a expressão gênica numa 

variedade de organismos, têm mostrado promissora atividade para tratar infecções dos 

flavívirus no hospedeiro e para controlar a transmissão dos flavivírus pelos vetores (IDREES; 

ASHFAQ, 2013).  

Em ensaios em ratos, anticorpos monoclonais humanos apresentaram excelente 

atividade na prevenção da letalidade após inoculação de DENV2, tornando-se possíveis 

candidatos terapêuticos contra a dengue (SASAKI et al., 2013). Embora muitos estudos para 

desenvolvimento de drogas antivirais estejam em andamento, até o presente momento, ainda 

não está disponível um tratamento específico para a dengue. 

Em relação ao desenvolvimento de imunobiológicos, particularmente vacinas, há 

vários estudos em estágio avançado. Várias candidatas à vacina para a dengue estão sendo 

avaliadas em estudos clínicos, utilizando diversas tecnologias como, por exemplo, vacinas 

contendo vírus vivos atenuados, vetores virais recombinantes que expressam os antígenos do 

envelope (E) do vírus da dengue, proteínas recombinantes e vacinas de ácido 

desoxirribonucleico (DNA) (GUY et al., 2011; ISHIKAWA et al., 2014) (Quadro 2). 
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Quadro 2 – Vacinas em desenvolvimento para prevenção de dengue 

Tipo Desenvolvedor Estratégia 
Local dos ensaios 

clínicos 
Ensaios clínicos 

Vacinas 

quiméricas 

atenuadas 

Sanofi Pasteur 

(Dengvaxia®) 

Genes da membrana 

(prM) e do envelope 

(E) dos quatro 

sorotipos com base 

na cepa YFV-17D 

do vírus da febre 

amarela 

Colômbia, México, 

Honduras, Porto 

Rico, Brasil, 

Tailândia Indonésia, 

Malásia, Vietnã, 

Filipinas 

Concluídos 

(Vacina 

licenciada no 

Brasil, nas 

Filipinas, no 

México e em El 

Salvador) 

Centro de Prevenção e 

Controle de Doenças 

(CDC/EUA), 

Inviragen, Takeda 

(Japão) 

Genes da prM/E dos 

quatro sorotipos 

com base no 

DENV2 

Porto Rico, 

Colômbia, 

Singapura e 

Tailândia 

Fase III 

Instituto Nacional de 

Alergia e Doenças 

Infecciosas (NIAID) / 

Instituto Nacional de 

Saúde (NIH) (Estados 

Unidos) 

Vírus atenuado por 

deleção do gene 3’-

UTR 

Brasil (Instituto 

Butantan) e 

Tailândia 

Fase III 

Vacinas de 

proteínas 

Merck 

Subunidade 

incluindo 80% de 

proteína do 

envelope viral (E) 

Austrália Fase I 

Walter Reed Army 

Institute of Research, 

(WRAIR/EUA) e 

GlaxoSmithKline 

Biologicals 

Vacina purificada 

inativada 

Estados Unidos e 

Porto Rico 
Fase I 

Vacina de 

DNA 

Naval Medical 

Research Center 

(EUA) 

Plasmídeo de DNA 

que codifica os 

genes prM/E de 

cada sorotipo 

Estados Unidos Fase I 

Fonte: Adaptado de Ishikawa et al. (2014). 

Nos estudos pré-clínicos, todas as vacinas candidatas passam por testes de segurança e 

imunogenicidade, os quais podem ser realizados tanto in vitro incluindo células humanas, 

quanto in vivo, em modelos animais, especialmente em primatas não humanos. Nessa fase, o 

objetivo é avaliar a estabilidade genotípica e fenotípica das cepas incluídas nas vacinas, 

tropismo, capacidade de multiplicação e risco de transmissão por mosquitos vetores. 

Sobretudo, a vacina para a dengue necessariamente deve induzir a imunidade protetora contra 

os quatro sorotipos circulantes (GUY et al., 2011). 

Os parâmetros de imunização como esquema de dosagem, formulação e interferência 

viral também são observados nos estudos pré-clínicos. Como ocorre com qualquer vacina 

polivalente, o desenvolvimento da vacina contra a dengue é complicado pelo potencial de 

interferência entre sorotipos, que pode resultar em uma resposta imune dominante contra 
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apenas um ou dois sorotipos. Quanto ao esquema de doses, as imunizações devem ser 

espaçadas por vários meses para permitir melhor indução de memória celular e para evitar 

interferência negativa, possivelmente decorrente da produção de anticorpos de curta duração 

que apresentam reatividade cruzada (IgM), ativação de células T com reatividade cruzada ou 

mesmo imunidade inata (GUY et al., 2011). 

Os ensaios clínicos da vacina tetravalente quimérica desenvolvida pela Sanofi Pasteur 

(Dengvaxia®) foram concluídos e a vacina foi aprovada para comercialização no Brasil, nas 

Filipinas, no México e em El Salvador (ANVISA, 2015; BRASIL, 2015b). Trata-se de uma 

vacina contendo cepas recombinantes, estáveis genética e fenotipicamente, não 

hepatotrópicas, menos neurovirulentas que as cepas do vírus da febre amarela e não infectam 

mosquitos pela via oral (GUY et al., 2011; SABCHAREON et al., 2012; ISHIKAWA et al., 

2014). A Dengvaxia® é indicada para pessoas entre nove e 45 anos que vivem em áreas 

endêmicas, e deve ser administrada em três doses, com intervalos de seis meses entre as 

doses. A eficácia da vacina varia de acordo com o sorotipo: contra DENV1, 54,7%, DENV2, 

43,0%, DENV3, 71,6% e DENV4, 76,9% (WHO, 2016a). 

Outras vacinas tetravalentes quiméricas (Inviragen, EUA e Takeda, Japão) estão em 

ensaios de fase II, entre as quais, duas (NIAID, EUA e NIH, EUA) com ensaios clínicos no 

Brasil e na Tailândia. Outras três vacinas estão em fase I de ensaios clínicos: vacina de 

proteína (Merck, EUA), vacina purificada inativada (GlaxoSmithKline) e vacina tetravalente 

baseada em DNA (US Naval Medical Research Center e Vical Inc, EUA) (ISHIKAWA et al., 

2014) (Quadro 1). 

A disponibilidade de uma vacina segura, eficaz e de baixo custo alteraria 

significativamente o conceito de prevenção da dengue. No entanto, o planejamento para a 

distribuição eficaz de vacinas é um elemento técnico a ser pensado antes mesmo que a vacina 

esteja disponível (WHO, 2012). 

1.2 AVALIAÇÃO ECONÔMICA NO SETOR SAÚDE 

Do ponto de vista econômico, os recursos no setor saúde são escassos e finitos e a 

demanda continuamente crescente. Isso ocorre em um cenário de elevação dos preços de bens 

e serviços, incorporação de novas tecnologias, restrição de recursos de saúde, reestruturação 

dos serviços, aumento da população e da expectativa de vida. Diante dessa situação, cada vez 

mais a busca pela eficiência alocativa dos recursos tem sido primordial. Nesse sentido, as 

avaliações econômicas em saúde constituem ferramentas importantes para auxiliar nas 
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decisões de uso de recursos e nas escolhas de alocações alternativas a partir de análises 

comparativas de custos e consequências para maximizar os recursos destinados à saúde 

(ZUCCHI; DEL NERO; MALIK, 2000; DRUMMOND et al., 2005; NITA et al., 2010). 

Alguns princípios básicos fundamentam as avaliações econômicas em saúde, tais 

como, a definição da perspectiva da análise, do horizonte temporal, a identificação e 

mensuração dos custos, escolha do método para valorar os custos e ajustes temporais (SILVA; 

SILVA; PEREIRA, 2016). 

A perspectiva da análise é o ponto de vista que norteia uma avaliação econômica e 

está relacionada às pessoas e(ou) instituições afetadas pelos resultados do estudo e 

responsáveis pelo ônus associado ao programa, intervenção ou evento em avaliação. A 

perspectiva é essencial em uma análise econômica pois determina os custos e desfechos a 

serem considerados (DRUMMOND et al., 2005; BRASIL, 2014d; SILVA; SILVA; 

PEREIRA, 2016). 

Uma avaliação econômica pode ser conduzida a partir de diversas perspectivas. A 

perspectiva social é a mais ampla possível porque envolve todos os custos e consequências, 

independentemente de quem seja responsável pelos custos e de quem seja afetado pelas 

consequências, incluindo os custos indiretos por perda de produtividade e morte em 

decorrência do evento ou agravo avaliado. A perspectiva do sistema de serviços de saúde 

considera os custos e resultados associados à prestação dos cuidados em saúde sem 

discriminar prestadores ou pagadores. A perspectiva do pagador está relacionada a uma 

pessoa, instituição ou seguro privado responsável pelo custo financeiro de um programa, 

intervenção ou serviços médicos. Já a perspectiva do prestador refere-se a todas as categorias 

que prestam serviços de saúde, tais como, médicos, hospitais, laboratórios e centros de saúde. 

A perspectiva do cliente/usuário/paciente é a mais restrita porque considera o ponto de vista 

do pagador individual (BRASIL, 2014d; SILVA et al., 2014; SILVA; SILVA; PEREIRA, 

2016). 

O horizonte temporal ou analítico está relacionado ao período considerado para 

aferição dos custos e das consequências, dependendo da história natural da doença ou evento, 

e é relevante, sobretudo, em avaliações completas de eficácia/efetividade. Por vezes, os 

benefícios podem se estender consideravelmente após a conclusão da intervenção ou 

programa, principalmente quando se trata de avaliação de imunobiológicos. A expectativa de 

vida deve ser considerada como horizonte analítico prioritário para doenças crônicas e para 

aqueles eventos ou agravos com diferenças significativas na mortalidade. Para eventos 
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agudos, o horizonte temporal deve ser o menor possível de forma a permitir a captura de todos 

os custos e consequências relevantes (WEINSTEIN et al., 1996; VANNI et al., 2009; 

BRASIL, 2014d; SILVA et al., 2014; SILVA; SILVA; PEREIRA, 2016). 

Os custos e consequências que ocorrem no futuro precisam ter valores ajustados para o 

momento da análise, que geralmente, ocorre em um momento distinto da tomada de decisão. 

Para isso é recomendada a aplicação de uma taxa de desconto de 3% a 5% ao ano. No Brasil, 

a taxa de desconto recomendada pelo MS é de 5% e pelas diretrizes para custeio relacionado à 

dengue é de 3% (WEINSTEIN et al., 1996; ARMIEN et al., 2012; BRASIL, 2014d). Alguns 

autores sugerem a aplicação de uma taxa de desconto com a mesma magnitude para os custos 

e para os desfechos em saúde, quando o horizonte temporal ultrapassa um ano (SILVA et al., 

2014).  

As escolhas de alguns parâmetros para mensuração dos custos geram incertezas 

metodológicas que podem refletir nos resultados da avaliação econômica. Recomenda-se a 

utilização de valores consensuais para minimizar os erros de estimativa ou juízo de valor 

pessoal, conforme recomendado por diretrizes nacionais e internacionais (SILVA et al., 

2014). Além disso, para minimizar as incertezas dos valores dos parâmetros incluídos em um 

modelo de análise econômica, é realizada a análise de sensibilidade, que consiste em avaliar o 

impacto da variação dos valores quando estimados de uma amostra ou obtidos indiretamente e 

para avaliar o grau de estabilidade ou robustez do modelo de análise (VANNI et al., 2009; 

SECOLI et al., 2010). A análise de sensibilidade, pode ser univariada, se cada parâmetro é 

variado isoladamente, multivariada, quando dois ou mais parâmetros são testados 

concomitantemente, e probabilística, também chamada de análise de Monte Carlo, que 

promove variações em todos os parâmetros simultaneamente, produzindo centenas de 

simulações com combinações possíveis de valores (VANNI et al., 2009; SECOLI et al., 

2010).  

As análises econômicas em saúde podem ser definidas como parciais ou completas. 

Uma análise econômica parcial consiste em avaliar uma única intervenção de saúde, 

considerando seus custos e (ou) consequências, sem comparação entre alternativas. São 

exemplos principais de análise parcial os estudos de custos da doença e os estudos de custo-

consequência, que é a mensuração de todos os custos incorridos de uma tecnologia ou agravo 

e os resultados, positivos ou negativos, apresentados separadamente. São estudos importantes 

para simular cenários de possíveis impactos de uma intervenção ou servirem como estudos 
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preliminares para uma avaliação econômica completa (DRUMMOND et al., 2005; SEGEL, 

2006). 

As avaliações econômicas completas, por sua vez, consistem em comparar propostas 

alternativas de intervenções quanto aos custos e desfechos, com a finalidade de subsidiar 

decisões para alocação eficiente dos recursos disponíveis. Por isso, podem ser úteis nos 

processos de incorporação e gestão de tecnologias de saúde (DRUMMOND et al., 2005). São 

exemplos de avaliações econômicas completas os estudos de custo-minimização, estudos de 

custo-benefício, de custo-efetividade e de custo-utilidade. 

1.2.1 Utilização de serviços de saúde 

A estimativa de custos da doença envolve duas etapas metodológicas: 1) mensuração 

da quantidade de recursos de saúde utilizados; e 2) atribuição de um custo unitário a cada 

recurso identificado. 

O conceito de utilização de serviços de saúde (USS) refere-se ao consumo de bens e 

serviços em saúde como medicamentos, honorários profissionais, hospitalização e tratamento 

(ZUCCHI; DEL NERO; MALIK, 2000; TRAVASSOS et al., 2004). O processo de USS é 

determinado pela interação do indivíduo e os serviços de saúde. Esse processo pode ser 

influenciado por vários fatores, tais como, características demográficas, psicossociais e 

culturais do indivíduo, necessidade de saúde de acordo com a gravidade da doença, 

características da demanda e da oferta e dos prestadores de serviços, organização e política 

dos serviços de saúde, sistemas de financiamento e mecanismos de pagamento aos prestadores 

de serviços e seu impacto sobre a equidade em saúde. Cada fator determinante pode variar em 

função do tipo de serviço e pela proposta assistencial (prevenção, tratamento e reabilitação) 

(ZUCCHI; DEL NERO; MALIK, 2000; TRAVASSOS et al., 2004; ALSINA et al., 2011; 

TRAVASSOS; VIACAVA, 2011). 

No Brasil, existem importantes desigualdades na oferta e USS a favor da população 

com maior renda coberta pelo sistema privado de saúde, que disponibiliza uma oferta de 

internações, atendimentos, serviços hospitalares e, principalmente, de equipamentos de alta 

complexidade muito superior à do SUS (PINTO; SORANZ, 2004; SANTOS; UGÁ; PORTO, 

2004; POLITI, 2014).  

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada em 

2013, aproximadamente 28% da população brasileira era coberta por algum plano de saúde 

(médico ou odontológico), com maiores proporções nas Regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste 
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(36,9%, 32,8% e 30,4%, respectivamente) em comparação com as Regiões Norte e Nordeste 

(13,3% e 15,5%, respectivamente) (IBGE, 2015a).  

Embora existam desigualdades por setor de financiamento, a cobertura de serviços 

públicos tem aumentado sobre a parcela de indivíduos com baixa renda e escolaridade e nos 

níveis extremos de complexidade da atenção à saúde (atenção básica e alta complexidade) 

(ALICIA; UGÁ, 2006; ALSINA et al., 2011).  

A idade também pode influenciar nas diferenças de USS. O consumo de saúde 

aumenta consideravelmente após os 40 anos de idade e a evolução da expectativa de vida 

sugere um aumento dos gastos para prevenção, manutenção e tratamento da saúde (ZUCCHI; 

DEL NERO; MALIK, 2000).  

1.2.2 Custos da doença 

Os custos da doença podem ser classificados em custos diretos médicos e não 

médicos, custos indiretos associados à perda de produtividade resultante de morbidade e 

mortalidade prematura e, finalmente, os custos intangíveis (DRUMMOND et al., 2005; 

SEGEL, 2006; BRASIL, 2014d). 

Os custos diretos médicos se referem àqueles imputados aos componentes de serviços 

de saúde, tais como, tratamento ou intervenções, testes diagnósticos, exames, serviços 

profissionais, medicamentos, entre outros. Custos diretos não médicos são aqueles 

relacionados a itens não classificados como consumos médicos ou de saúde, por exemplo, 

compra de equipamentos não médicos, transporte, alimentação e alojamento no período de 

tratamento, entre outros (DRUMMOND et al., 2005; BRASIL, 2014d). 

Os custos indiretos são aqueles associados à perda de produtividade do indivíduo no 

trabalho e (ou) na escola em função da participação em um programa de prevenção ou 

tratamento, ou de familiares ou cuidadores que por esse motivo deixam de trabalhar ou 

estudar, ou ainda, perdas de produtividade resultantes de morbidade ou mortalidade prematura 

(DRUMMOND et al., 2005; BRASIL, 2014d). 

Custos associados à dor e ao sofrimento, perda emocional e estigmatização social são 

chamados de custos intangíveis, para os quais é extremamente difícil atribuir um valor 

monetário e, geralmente, não são incluídos em estudos econômicos em função da dificuldade 

de aferição direta (DRUMMOND et al., 2005; NITA et al., 2010; BRASIL, 2014d).  
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Diversos métodos de custeio podem ser utilizados em estudos de custos, com níveis de 

acurácia variáveis na quantificação de recursos. As análises de custos podem ser realizadas 

utilizando método de microcusteio ou macrocusteio (TAN, 2009). 

O microcusteio (microcosting) é um método no qual cada item dos recursos utilizados 

é estimado e um custo unitário é a ele atribuído, resultando nas estimativas de custo com 

maior nível de precisão. No microcusteio, utiliza-se alto grau de detalhamento para 

identificação dos insumos consumidos. O método subdivide-se ainda em bottom up (de baixo 

para cima) e top down (de cima para baixo) (MUGFORD; HUTTON; FOX-RUSHBY, 1998). 

No microcusteio bottom up, todos os itens de custo relevantes são mensurados e 

valorados, considerando o somatório da produção de serviços de saúde destinados aos 

pacientes ao longo do episódio da doença. Em função da grande acurácia, é considerado como 

padrão-ouro dos métodos de custeio para avaliação econômica. Entretanto, o grande desafio 

está na viabilidade de execução, principalmente em função do tempo necessário para sua 

realização. No microcusteio do tipo top down também são mensurados todos os itens de 

custos relevantes, porém, utiliza-se fontes de dados amplas (por exemplo, contas anuais, bases 

de dados nacionais, registros de entidades), resultando em custos unitários médios por 

paciente/usuário (MUGFORD; HUTTON; FOX-RUSHBY, 1998; DRUMMOND et al., 2005; 

SILVA et al., 2014). 

Por outro lado, o macrocusteio (gross costing) é um método que identifica os itens de 

custo em alto nível de agregação, englobando um ou alguns componentes de custo mais 

relevantes para o serviço avaliado. É um método mais factível quando comparado ao 

microcusteio, contudo, a imprecisão é a principal desvantagem para análise de custo em 

avaliações econômicas (MUGFORD; HUTTON; FOX-RUSHBY, 1998; TAN, 2009). 

O resultado do estudo de custo da doença, expresso em valores monetários, representa 

uma estimativa da carga da doença para a sociedade em termos econômicos (NITA et al., 

2010; BRASIL, 2014d). As informações sobre custos de doença podem auxiliar na tomada de 

decisões e na implementação de políticas de saúde, bem como, estimar o impacto que a 

redução da carga de determinada doença teria em seus custos associados. Ao utilizar recursos 

financeiros no tratamento de doenças que podem ser evitadas, perde-se a oportunidade de 

investir na oferta de bens e serviços que promovam saúde (OLIVEIRA; SANTOS; SILVA, 

2014). Por exemplo, a introdução de vacinas pode diminuir gastos com USS relacionados à 

internação por determinada doença. 
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Estudos de custos de doença também permitem a determinação da parcela de 

contribuição de cada setor da sociedade na carga econômica total da doença e podem 

subsidiar estudos de impacto econômico, a partir do cálculo das projeções das estimativas de 

custos globais baseadas na prevalência ou incidência total da doença (BYFORD; 

TORGERSON; RAFTERY, 2000).  

1.2.3 Estudos de custo de programas 

O objetivo dos estudos de custo de programas é estimar os custos de uma intervenção 

de saúde, incluindo intervenções clínicas, preventivas e políticas públicas de saúde. 

Independentemente do tipo de intervenção, os métodos envolvem a contextualização da 

análise de custos, a elaboração de um inventário de custos, a quantificação dos custos e o 

cálculo de medidas de custos finais (DRUMMOND et al., 2005). 

Para determinar custos de programas, geralmente, os custos são categorizados como 

custos de capital e custos recorrentes. Os custos de capital são os custos iniciais associados ao 

capital ou às despesas de investimento em terrenos, instalações, equipamentos e inventários. 

Já os custos recorrentes são custos necessários para prover bens e serviços de um programa e 

são considerados custos cumulativos ao longo do período de orçamento, geralmente 

calculados por ano (DRUMMOND et al., 2005; SOMDA et al., 2009).  

Os custos recorrentes, por sua vez, podem ser categorizados em custos fixos e 

variáveis. Os custos fixos estão presentes mesmo que não haja produção em um curto 

intervalo de tempo. Os custos variáveis dependem da quantidade produzida, ou seja, 

modifica-se proporcionalmente ao volume produzido e que, somado ao custo fixo, constitui-se 

o custo total de um determinado serviço ou produto (DRUMMOND et al., 2005). 

1.2.4 Estudos de avaliação econômica completa 

Uma avaliação econômica completa em saúde utiliza métodos analíticos para medir, 

identificar, valorar e, principalmente, comparar sistematicamente os custos e as consequências 

de tecnologias alternativas (NICHSR, 2014). As avaliações econômicas completas são 

categorizadas de acordo com a medida de resultado considerada como desfecho em saúde e, 

dependendo do método utilizado, apresentam vantagens e desvantagens. Os custos nas 

avaliações econômicas completas são estimados em valores monetários (SILVA et al., 2014). 

Os tipos e características de análises econômicas completas estão listados no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Tipos, características, vantagens e desvantagens de análises econômicas completas 

Tipo de análise 

econômica 

Desfechos  

em saúde 
Fórmula Vantagens Desvantagens 

Custo-

minimização 
Idênticos Cx - Cy 

Praticidade (apenas 

mensuração de custos) 

Pouca aplicabilidade 

(raras as intervenções 

com desfechos 

idênticos) 

Custo-benefício Monetários 
Cx – Cy 

Bx - By 

Comparabilidade entre 

vários estudos (pois são 

mensurados na mesma 

unidade de valor) 

Dificuldade de 

valorar desfechos em 

saúde em unidade 

monetária 

Custo-

efetividade 

Anos de vida 

ganhos; dias de 

incapacidade 

evitados 

Cx – Cy 

Ex - Ey 

Desfechos concretos na 

prática clínica 

Comparabilidade 

restrita a desfechos 

unidimensionais e 

comuns aos estudos 

Custo-utilidade QALY e DALY 
       Cx – Cy      .   

QALYx - QALYy 

Integra ganhos na 

redução de morbidade 

(qualidade) e ganhos na 

redução da mortalidade 

(anos salvos) 

Eventuais problemas 

de validação de 

instrumentos para 

mensuração da 

utilidade 

Cx = custo de uma intervenção “x”; Cy = custo de uma intervenção “y”; Bx = benefício de uma intervenção “x”; 

By = benefício de uma intervenção “y”; Ex = efetividade de uma intervenção “x”; Ey = efetividade de uma 

intervenção “y”; QALY = anos de vida ajustados pela qualidade; DALY = anos de vida ajustados pela 

incapacidade; QALYx = QALY de uma intervenção “x”; QALYy = QALY de uma intervenção “y”. Adaptado 

de Silva et al. (2014). 

 

A análise de custo-efetividade (ACE) avalia os custos das alternativas e compara com 

os benefícios por meio de indicadores de efetividade, que são as mudanças produzidas por 

uma intervenção na saúde da população, como por exemplo, a redução da incidência, da 

prevalência, da mortalidade, a melhoria da sobrevida e da qualidade de vida. De acordo com 

os princípios econômicos, a alternativa com menor custo por unidade de efetividade é a que 

deve ser escolhida, pois apresenta a melhor razão custo-efetividade (BROSNAN; SWINT, 

2001; DRUMMOND et al., 2005; MORAES et al., 2006). 

Uma análise de custo-efetividade para uma potencial vacina contra a dengue, a ser 

utilizada em crianças do Sudeste da Ásia, mostrou que uma vacina tetravalente pode ser 

bastante custoefetiva para reduzir a carga da doença nas crianças. O custo da dose da vacina 

foi relativamente baixo quando comparado à redução de DALY ou ao ganho de anos de vida 

dos pacientes (SHEPARD et al., 2004). 

A análise de custo-benefício (ACB) avalia os custos das alternativas e compara com os 

benefícios apresentados em forma de unidades monetárias, ou seja, compara os custos e os 

benefícios, ambos quantificados em unidades monetárias comuns. Para isso, será necessária 

uma complexa transformação de efeitos em valor monetário, representando-se uma análise 

raramente encontrada na literatura (BROSNAN; SWINT, 2001; DRUMMOND et al., 2005). 

A análise de custo-minimização (ACM) é realizada quando duas ou mais intervenções 
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proporcionam o mesmo benefício, diferindo apenas em relação aos custos. Se o maior custo 

de uma das estratégias agrega um benefício adicional (maior efetividade), o excedente de 

custo deste benefício deve ser estimado nas análises econômicas aplicadas (DRUMMOND et 

al., 2005; MORAES et al., 2006). 

A análise de custo-utilidade (ACU) é um tipo especial de custo-efetividade, na qual a 

medida dos efeitos de uma intervenção considera a medição de qualidade de vida (QV) 

relacionada com a saúde do paciente. São usadas como desfecho as medidas de “anos de vida 

ajustados pela qualidade” (AVAQ ou QALY), obtido por meio de índices de utilidade de 

estados de saúde para ponderar os anos de sobrevida, ou em “anos de vida ajustados por 

incapacidade” (AVAI ou DALY). Um DALY pode ser entendido como um ano perdido de 

vida “saudável” (DRUMMOND et al., 2005; WHO, 2015b). DALYs para uma doença ou 

condição de saúde são calculados como a soma dos “anos de vida perdidos” (AVP) devido à 

mortalidade prematura na população e os “anos perdidos devido à incapacidade” (AVPI) para 

as pessoas que vivem com a condição de saúde ou suas consequências. A grande vantagem de 

ACU é a possibilidade de comparação entre intervenções de diferentes áreas (DRUMMOND 

et al., 2005; WHO, 2015b). 

1.3 ESTUDOS DE CARGA DA DENGUE NO BRASIL E NO MUNDO 

1.3.1 Estudos de carga da doença 

Os estudos de carga da doença foram desenvolvidos para estimar quanto e como as 

populações do mundo vivem e sofrem o impacto de determinada doença. A carga da doença 

pode ser expressa em DALY, que mede simultaneamente o efeito da mortalidade e dos 

problemas de saúde que afetam a qualidade de vida dos indivíduos (MURRAY, 1994). A 

soma desses DALYs em toda a população é a medida da diferença entre estado de saúde atual 

e uma situação ideal de saúde, onde toda a população vive até uma idade avançada, livre de 

doença e incapacidade (DRUMMOND et al., 2005; WHO, 2015b). 

Em três estudos de avaliação da carga da dengue foi calculado o impacto social em 

decorrência das mortes precoces, incapacidades e perda de produtividade (MELTZER et al., 

1998; CLARK et al., 2005; ANDERSON et al., 2007). A quantificação da carga da dengue 

em Porto Rico, entre 1984 e 1994, foi estimada em DALYs em 658 anos/1 milhão de 

habitantes para FHD, incluindo dois períodos epidêmicos (MELTZER et al., 1998). Na 

Tailândia, o impacto da dengue e FHD em crianças e seus familiares foi estimado em 427 
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DALYs/1 milhão de habitantes, sendo, em 2001, valores similares a doenças endêmicas 

prioritárias como a malária, meningites e hepatites. Em uma coorte de 2.214 crianças 

acompanhada durante cinco anos na área rural da Tailândia, a estimativa de DALYs foi de 

465/1 milhão de habitantes, para eventos leves e graves em crianças. Esse estudo de vigilância 

ativa evidenciou, principalmente, que a maioria da carga da doença era proveniente de casos 

não hospitalizados (ANDERSON et al., 2007). 

Em 2009, foi estimada uma média anual de 125 DALYs/1 milhão de pessoas perdidos 

para a dengue em epidemia no Rio de Janeiro. Em 2012, a dengue foi responsável pela perda 

de 81 DALYs/1 milhão de habitantes no Brasil, dos quais cerca de 90% em decorrência de 

AVP precocemente (LUZ; GRINSZTEJN; GALVANI, 2009; BRASIL, 2014e). 

1.3.2 Estudos de custo e carga econômica  

Embora a dengue represente um grave problema de saúde pública, a literatura 

econômica é relativamente escassa e os resultados têm sido muitas vezes conflitantes em 

função do uso de premissas inconsistentes (BEATTY et al., 2011). Alguns estudos de custo 

da dengue foram desenvolvidos nas Américas e na Ásia, utilizando diferentes métodos de 

custeio, para avaliações econômicas parciais e completas, inclusive por meio de modelagem 

para avaliar custo-efetividade de uma possível vacina contra dengue (SHEPARD et al., 2004; 

CARRASCO et al., 2011; LEE et al., 2011). 

Em um estudo pioneiro, foi possível observar que o impacto econômico da epidemia 

de FHD na Tailândia foi o equivalente a US$ 12,6 milhões, sendo que 45% das despesas 

foram pagas com recursos dos pacientes e seus familiares. O custo médio do tratamento do 

paciente variou de US$ 102, nas crianças, a US$ 138, nos adultos (OKANURAK; 

SORNMANI; INDARATNA, 1997). Outro estudo desenvolvido na Tailândia estimou o custo 

individual de US$ 29 para o tratamento do paciente com DC e de US$ 139 para o paciente 

com FHD (SHEPARD et al., 2004). 

Em Cuba, o impacto econômico da epidemia de FHD, em 1981, foi estimado um gasto 

equivalente a US$ 103 milhões, dos quais 84% foram gastos com assistência médica e 

controle vetorial. O custo médio da dengue foi estimado em US$ 300, por paciente. O 

impacto econômico da dengue em Cuba foi quase dez vezes superior aos custos estimados na 

segunda epidemia, em 1997, e em outros países das Américas e da Ásia, que registraram 

epidemias sucessivas de FHD em vários anos (KOURI et al., 1989).  
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O custo total da dengue em Porto Rico, no período de 1984 a 1994, englobando as 

duas epidemias de FHD, em 1984 e 1991, variou entre US$ 6,1 milhões e US$ 15,6 milhões, 

sendo que 60% do custo total da doença foram decorrentes da perda econômica pelo 

absenteísmo do paciente e (ou) seus familiares (incapacidade de trabalhar, estudar e exercer 

atividades de rotina) (VON ALLMEN et al., 1979). 

Em 2010, na Colômbia, foi realizado o primeiro estudo econômico da dengue nas 

Américas a partir de dados primários e secundários. Os custos médicos diretos médios para o 

sistema de saúde por caso de dengue ambulatorial, caso hospitalizado e FHD foram de US$ 

52,80, US$ 235,80 e US$ 1.500,00, respectivamente. Os custos diretos não médicos foram 

superiores (US$ 29,7, US$ 46,7 e US$ 62,6, respectivamente) aos custos médicos diretos 

(US$ 13,3, US$ 34,8 e US$ 57,3, respectivamente) (RODRIGUEZ et al., 2015). 

No estudo multicêntrico realizado nas Américas e na Ásia, os custos totais por 

episódio da dengue (custos diretos e indiretos) em ambulatório variaram entre US$ 514 a US$ 

601, sendo os custos indiretos quase sete vezes superiores aos custos diretos da doença 

(consultas, exames e medicamentos) (SUAYA et al., 2009). Quando considerados apenas os 

casos do Brasil, recrutados no município de Goiânia, o custo médio do paciente hospitalizado, 

incluindo os procedimentos estabelecidos no protocolo padronizado para o tratamento dos 

casos de dengue clássico e FHD, foi estimado em US$ 1.622, sendo seis vezes superior à 

média dos custos diretos estimada para os casos ambulatoriais (US$ 121) (SUAYA et al., 

2009). 

Em 2012-2013, foi realizado outro estudo de custo da dengue no Brasil, com 

abordagem multicêntrica utilizando protocolo semelhante ao proposto por Suaya et al. (2009), 

em seis capitais situadas em quatro regiões endêmicas: Região Centro-Oeste (Goiânia-GO), 

Região Sudeste (Belo Horizonte-MG e Rio de Janeiro-RJ), Região Nordeste (Teresina-PI e 

Recife-PE), e Região Norte (Belém-PA) (MARTELLI et al., 2015). Nesse estudo, a carga 

econômica da dengue foi estimada em US$ 468 milhões, sendo 67% associado com pacientes 

ambulatoriais. Na perspectiva do sistema público, o custo foi estimado em US$ 164 milhões. 

Considerando a perspectiva social, incluindo perdas por morte prematura, esse valor 

aumentou em quase três vezes (MARTELLI et al., 2015). 

Os principais estudos de custos da dengue realizados nas Américas e na Ásia estão 

descritos na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Estudos de custos da dengue realizados nas Américas e na Ásia, 1979-2015 

Autores (ano da 

publicação) 

País/ 

região 

Ano/ 

período 
Características Resultados (em US$) 

Ásia         

 

Okanurak et al. (1997) Tailândia 1994 
Crianças e adultos 

(n=184) 

Custo total = 12,6 milhões; custo por criança hospitalizada = 102; 

custo por adulto hospitalizado = 138 

  Clark et al. (2005)  Tailândia 2001 Crianças (n= 204) Custo por caso hospitalizado = 61 

 

Van Damme et al. (2004)  Camboja 2002 Crianças (n=72)  Custo das despesas extras no setor privado = 103; setor público = 8 

  
Suaya et al. (2009)* Camboja 2005 

Crianças (n=124) e 

adultos (n=3) 

Custo por caso hospitalizado = 756 (custos diretos = 393; custos 

indiretos = 363) 

 

Suaya et al. (2009)* Malásia 2005 
Crianças (n=30) e 

adultos (n=165) 

Custo por caso ambulatorial = 666 (custos diretos = 447; custos 

indiretos = 219); custo por caso hospitalizado = 1.988 (custos diretos 

= 1.739; custos indiretos = 249) 

  
Suaya et al. (2009)* Tailândia 2005 

Crianças (n=52) e 

adultos (n=121) 

Custo por caso hospitalizado = 1.758 (custos diretos = 1.621; custos 

indiretos = 137) 

 

Harving e Rönsholt 

(2007) 
Vietnã 2005 Crianças (n=175) Custo por caso = 61 

  
Huy et al. (2009)  Camboja 2006 Crianças (n=60) 

Custo por caso confirmado = 31,5; custo por caso não confirmado = 

27,2 

 

Garg et al. (2008)  Índia 2006 
Crianças e adultos 

(n= ~122 mil) 

Custo total no setor privado = 9,6 a 9,8 milhões; custo total no setor 

público = 3,7 a 3,9 milhões 

  
Anderson et al. (2007) Tailândia 1998-2002 Crianças (n=2.114) 

Custo por caso ambulatorial = 10; custo por caso hospitalizado = 

1.032; custo por caso grave hospitalizado = 1.039 

 

Carrasco et al. (2011) Singapura 2000-2009 
Modelagem (dados 

secundários) 
Custo total = 0,85 a 1,15 bilhões 

  
Jacobs e Price (2004) Camboja 2001-2002 

Hospitalizados 

(n=404) 
Custo por caso hospitalizado = 21 

 

Shepard et al. (2013)* 
Sudeste 

Asiático 
2001-2010 

Dados secundários 

de 12 países  
Custo total = 950 milhões; custo total per capita=1,65 

  

Khun e Manderson 

(2007) 
Camboja 2003-2004 

Hospitalizados 

(n=19) 
Custo direto por caso hospitalizado = 7,5 

(continuação)
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Tabela 1 – Estudos de custos da dengue realizados nas Américas e na Ásia, 1979-2015 (continuação)     

 

Wong et al. (2007) Singapura 2004-2005 
Hospitalizados 

(n=46.249) 
Custo direto por caso hospitalizado = 252 a 341 

  

Beauté et al. (2010)  Camboja 2006-2008 
Crianças e adultos 

(n=14.354)  

Custo total anual = 3,3 a 14,3 milhões; custo total por caso = 27 a 75; 

custos totais diretos = 1,4 a 6,4 milhões; custos totais indireto = 1,8 a 

7,9 milhões 

 

Shepard et al. (2014) Índia 2006-2012 
Crianças e adultos 

(n=~20mil) 

Custo direto médico = 548 milhões; custos diretos não médicos + 

custos indiretos = 1,1 bilhões; custo por caso ambulatorial = 25,5 

(setor público = 23,5; setor privado = 26,1); custo por caso 

hospitalizado = 235,2 (setor público = 197; setor privado = 248,1) 

  
Tam et al. (2012) Vietnã 2006-2007 

Casos (n=144) e 

controles (n=44) 
Custo por caso = 167,7 (custos diretos = 127; custos indiretos = 40) 

 

Edillo et al. (2015) Filipinas 2008-2012 
Casos notificados 

(n=117.065) 

Custo direto médico total = 308,9 milhões; custo por caso 

ambulatorial = 77,1 (setor público = 79,4; setor privado = 107,9); 

custo por caso hospitalizado = 565 (setor público = 387,9; setor 

privado = 772,5) 

Américas         

 

Von Allmen et al. (1979)  Porto Rico 1977 
Crianças e adultos 

(n=~55 mil) 

Custo total = 6,1 a 15,6 milhões; Custos médicos diretos = 2,4 a 4,7 

milhões; custos indiretos = 3,7 a 10,9 milhões; custos por caso 

ambulatorial = 26-31  

  
Kouri et al. (1989) Cuba 1981 Crianças e adultos 

Custo total ~ 103 milhões; custos diretos = 84 milhões; custos 

indiretos = 19 milhões; custo por caso = 299 

 

Guzmán et al. (1992) Cuba 1981 Crianças Custo por caso hospitalizado =~42,48  

  Torres (1997) Porto Rico 1990 Zona rural (n=97) Custo indireto por caso = 125 

 

Ferrando (1995) Nicarágua 1994 
Crianças e adultos 

(n=234.866) 

Custo total =~2,7 milhões; diária hospitalar =~130; custo por caso 

hospitalizado = 44 

  Valdés et al. (2002) Cuba 1997 Crianças (n=3.012) Custo total =~10,3 milhões; custos hospitalizações = 2 milhões 

 

Suaya et al. (2009)* Brasil 2005 

Crianças (n=77) e 

adultos (n=473); 

(Goiânia-GO) 

Custo por caso ambulatorial =699 (custos diretos = 121; custos 

indiretos = 579); custo por caso hospitalizado = 1.622 (custos diretos 

= 782; custos indiretos = 840) 

            (continuação)  
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Tabela 1 – Estudos de custos da dengue realizados nas Américas e na Ásia, 1979-2015 (continuação)  

  

Suaya et al. (2009)* El Salvador 2005 Crianças (n=189) 

Custo por caso ambulatorial = 184 (custos diretos = 51; custos 

indiretos = 133); custo por caso hospitalizado = 960 (custos diretos = 

790; custos indiretos = 170) 

 

Armien et al. (2008) Panamá 2005 
Crianças (n=23) e 

adultos (n=107) 

Custo total = 16,9 milhões; custo por caso hospitalizado = 1.065; 

custo por caso ambulatorial = 332 

  

Suaya et al. (2009)* Panamá 2005 
Crianças (n=16) e 

adultos (n=120) 

Custo por caso ambulatorial = 531 (custos diretos = 132; custos 

indiretos = 399); custo por caso hospitalizado = 1.704 (custos diretos 

= 1.190; custos indiretos = 515) 

 

Suaya et al. (2009)* Venezuela 2005 
Crianças (n=126) e 

adultos (n=74) 

Custo por caso ambulatorial = 218 (custos diretos = 90; custos 

indiretos = 128); Custo por caso hospitalizado = 815 (custos diretos = 

611; custos indiretos = 204) 

  
Baly et al. (2012) Cuba 2006 

Crianças e adultos 

(n=3.549) 

Custo por caso hospitalizado = 296,6 (custos diretos médicos = 184; 

custos diretos não médicos = 27; custos indiretos = 86) 

 

Suaya et al. (2009)* Guatemala 2006 
Crianças (n=41) e 

adultos (n=59) 

Custo por caso ambulatorial = 158 (custos diretos = 48; custos 

indiretos = 110); custo por caso hospitalizado = 752 (custos diretos = 

651; custos indiretos = 102) 

  Tarragona et al. (2012) Argentina 2009 n=27.043  Custo total = 6 a 9 milhões 

 

Shepard et al. (2012) Malásia 2009 
Casos notificados 

(n=41.454) 

Custo por caso ambulatorial = 210,1 (custos diretos = 33,8; custos 

indiretos = 176,4); custo por caso hospitalizado = 433,2 (custos diretos 

= 232,7; custos indiretos = 200,6) 

  

Machado et al. (2014) Brasil 2010 

Hospitalizados 

(n=288);  

(Dourados-MS) 

Custo total hospitalizações = 210 mil; custo direto com derivados do 

sangue = 1.622; custo direto sem derivados do sangue = 550 

 

Pereira et al. (2014)  Brasil 2011 

Crianças e adultos 

(n=1.356);  

(Nova Friburgo-RJ) 

Custo total: 66-499 mil no cenário de menor valor de salário 

  
Wettstein et al. (2012) Nicarágua 1996-2010 Macrocusteio 

Custo total = 13,5 milhões; custos diretos = 3,4 a 14,2 milhões; custo 

por caso = 125 a 273  

 

Añez et al. (2006)  Venezuela 1997-2003 
Crianças e adultos 

(n=2.162) 

Custo total =~1,3 milhões; custos diretos = 474 mil; custos indiretos = 

874 mil;  
             (continuação)
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Tabela 1 – Estudos de custos da dengue realizados nas Américas e na Ásia, 1979-2015 (continuação)     

  
Shepard et al. (2011)* Américas 2000-2007 

Dados secundários 

de 48 países 
Custo total = 2,1 trilhões; custo per capita= 2,42; custo por caso = 382 

 

Natera et al. (2009) Venezuela 2000-2008 Crianças (n=453) Custo por caso hospitalizado = $100 a $350 

  

Rodríguez-Valdés et al. 

(2012) 
Cuba 2006-2007 

Crianças e adultos 

(n=22.196) 
Custos médicos hospitalização = $11,2 milhões 

 

Halasa et al. (2012) Porto Rico 2008-2010 
Crianças (n=44) e 

adultos (n=56) 

Custo total = 38,8 milhões; custo indireto= 19,5 milhões; custo 

direto=19,3 milhões; Custo por caso ambulatorial = 1.279 (custos 

diretos = 399; custos indiretos = 880); Custo por caso hospitalizado = 

5.497 (custos diretos = 3.831; custos indiretos = 1.666) 

  

Undurraga et al. (2015) México 2010-2011 
Crianças e adultos 

(n=~139 mil) 

Custo total = 170 milhões; custos da doença: 87 milhões (custo total 

hospitalizações = 25,3 milhões; custo total ambulatório = 54 milhões); 

custo direto por caso hospitalizado = 240; custo por caso ambulatorial 

= 65,5 

 

Rodriguez et al. (2015) Colômbia 2010-2012 
Crianças e adultos 

(n=1.089) 

Custo por caso ambulatorial = 154,8 (custo direto = 33; custo indireto 

= 111,8); custo por caso hospitalizado = 591,1 (custo direto = 201,4; 

custo indireto = 202,4) 

  

Castañeda-Orjuela, et al. 

(2012) 
Colômbia 2011-2014 

Modelagem 

(n=56.998) 

Custos totais médicos diretos (2011) = 16,9 milhões; custos totais 

médicos diretos (2011-2014) = 57,6 milhões 

 

Martelli et al. (2015) Brasil 2012-2013 
Crianças e adultos 

(n=2.035)  

Custo total = 468 milhões a 1,2 bilhão; perspectiva da sociedade: 

custo por caso ambulatorial = 173 (custos diretos = 64; custos 

indiretos = 109); custo por caso hospitalizado = 448 (custos diretos = 

237; custos indiretos = 211) 
  Adaptado de Nascimento, et al. (2009), Beatty et al. (2011) e Dias (2014). * Estudos multicêntricos. $: moeda nacional.     
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Em casos de doenças cujas fontes de informação são sistemas de notificação, a 

minimização da incerteza nas estimativas é feita utilizando-se fatores de expansão (FE), 

levando-se em consideração a subnotificação dos casos da doença, os quais podem ser obtidos 

de estudos empíricos e de dados da vigilância epidemiológica local (SHEPARD et al., 2014b). 

Para casos notificados de dengue, os FE variam dependendo da região, da organização 

da vigilância local e da unidade de atendimento (casos ambulatoriais e hospitalizados). Na 

Ásia, para casos hospitalizados, os valores variam entre 1,2 (Vietnam) e 3,3 (Indonésia), e 

entre casos ambulatoriais, de 5,0 (Singapura) a 65,6 (Malásia) (UNDURRAGA; HALASA; 

SHEPARD, 2013). Nas Américas, também há uma diferença considerável no percentual de 

subnotificações de um país para outro, variando de 3,5 (Colômbia) a 45,5 (México), 

dependendo do nível municipal, estadual ou nacional do sistema de vigilância (SARTI et al., 

2016).  

No Brasil, um estudo realizado em Belo Horizonte para avaliar a qualidade dos dados 

da vigilância epidemiológica, detectou uma proporção de subnotificação de 60% (FE=1,6) 

para pacientes hospitalizados. No estudo de Sarti et al. (2016), o FE para pacientes 

ambulatoriais foi de 19,4 (nível local), 16,9 (nível estadual) e 26,7 (nível nacional). 

Recomenda-se fortemente que o parâmetro FE seja incluído na análise de 

sensibilidade em avaliações econômicas relacionadas aos casos notificados de dengue 

(ARMIEN et al., 2012; HALASA; SHEPARD; ZENG, 2012; SHEPARD; UNDURRAGA; 

HALASA, 2013; UNDURRAGA; HALASA; SHEPARD, 2013). 

1.4  CUSTOS DE PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE 

Até o presente momento, foram conduzidos dois estudos de custos de programa de 

controle da dengue no Brasil. Em 2005, foi realizada uma estimativa de custos diretos da 

prevenção e controle do Ae. aegypti no Programa Municipal de Controle da Dengue no 

município de São Paulo (PMCD-São Paulo). O custo total do PMCD-São Paulo foi 

aproximadamente de R$ 21 milhões (US$ 12 milhões). Desse total, 59,4% corresponderam 

aos custos relacionados a recursos humanos, 38,3% ao custeio e 2,2% aos custos capitais. 

Foram gastos R$ 1,99 per capita no combate ao vetor (TALIBERTI; ZUCCHI, 2010). 

Entre outubro de 2009 e setembro de 2010, a avaliação de Santos et al. (2015) mostrou 

que o custo total do PMCD em Goiânia (PMCD-Goiânia) foi estimado em aproximadamente 

R$ 15 milhões (US$ 9 milhões), dos quais, 81,1%, 14,2%, 4,6%, foram utilizados em gastos 

de recursos humanos, custeio e capital, respectivamente. Do total dos custos, 95,4% 

consistiram em custos recorrentes e 4,6% em custos capitais. Considerando o custo total 
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anual, foi gasto no combate ao vetor um valor per capita de R$11,05 (US$ 6,63) (SANTOS et 

al., 2015). 

Alguns estudos de custo do programa de controle da dengue foram realizados em 

outros países das Américas e da Ásia (CHAN, 1985; NATHAN, 1993; OKANURAK; 

SORNMANI; INDARATNA, 1997; OPAS, 1997; VALDÉS; MIZHRAHI; GUZMÁN, 2002; 

MCCONNELL; GUBLER, 2003; ARMIEN et al., 2008; TALIBERTI; ZUCCHI, 2010; 

BALY et al., 2011, 2012; CASTAÑEDA-ORJUELA et al., 2012; PACKIERISAMY et al., 

2015b; SANTOS et al., 2015; UNDURRAGA et al., 2015; PACKIERISAMY et al., 2015a). 

Em todos os locais, os custos do programa foram substanciais e mobilizam uma parcela 

considerável de recursos humanos (Tabela 2).  

Até o presente momento, poucos estudos de custos de programa de controle vetorial 

foram realizados, considerados diversos métodos de custeio, e os resultados apresentados não 

são padronizados, o que dificulta a comparação dos custos entre países ou locais.  
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Tabela 2 – Estudos de custos de programa de controle vetorial realizados na Ásia e nas 

Américas, 1985-2012 

Autores (ano da 

publicação) 
País Ano/período 

Características 

locais 
Resultados (em US$) 

Ásia 

 

Chan (1985) Singapura 1981 - 
Custo total = 2,2 milhões; custo 

per capita= 1,39 

  
Okanurak et al. 

(1997) 
Tailândia 1994 - Custo total = 4,9 milhões 

 

Baly et al. (2011)* Tailândia 2007 
n=100 

domicílios 

Custo total anual rotina =~80 mil; 

custo total anual por família = 1,89 

  

Packierisamy, et al. 

(2015) 
Malásia 2010 

Distritos, estados 

e governo federal  

Distritos sanitários: 5,62 milhões 

ou 679 por caso; governo federal: 

2,6 milhões ou 499 por caso 

 

Packierisamy, et al. 

(2015) 
Malásia 2010 - 

Custo total = 73,5 milhões ou 

0,03% do PIB; custo por caso 

notificado de dengue = 1.591 e 

custo per capita= 2,68  

Américas 

 

McConnell e Gubler 

(2003)  
Porto Rico 1984–1994 - 

Custo-efetividade do programa de 

controle = ~ 2,5/hab. para reduzir 

os casos em 50% 

  Nathan (1993) Caribe 1990 - Custo total = 11,3 milhões 

 

OPAS (1997) ** 1995 - Custo total = 104 milhões 

 

Valdés et al. (2002) Cuba 1997 - Custo total = 7,8 milhões 

  

Taliberti e Zucchi 

(2010)  
Brasil 2005 

Programa 

Municipal (São 

Paulo-SP) 

Custo total =~12,5 milhões; custo 

total per capita = 1,14 

 

Armien et al. (2008) Panamá 2005 - Custo total = 5 milhões 

  

Baly et al. (2012) Cuba 2006 - 

Custo do programa: períodos não 

epidêmicos = 2,76 por hab./mês; 

períodos epidêmicos = 6,05 por 

hab./mês 

 

Baly et al. (2011)* Venezuela 2007 
n=400 

domicílios 

Custo total anual rotina = ~380 

mil; custo total anual por família = 

2,14 

  
Undurraga et al. 

(2015) 
México 2010-2011 n=~139 mil hab. 

Custo total anual rotina = 82,9 

milhões 

 

Castañeda-Orjuela, 

et al. (2012) 
Colômbia 2011-2014 Modelagem 

Custos total anual do controle 

vetorial = 37,1 milhões a 42,4 

milhões 

  
Santos, et al. (2015)  Brasil 2012 

Programa 

Municipal 

(Goiânia-GO) 

Custo total = 9 milhões; custo per 

capita = 6,63 

Adaptado de Nascimento, et al. (2009), Beatty et al. (2011) e Dias (2014). I$: dólares internacionais. PIB: Produto Interno 

Bruto. * Estudos multicêntricos. **Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, Aruba, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Anguilla, Antígua e Barbuda, Barbados, Cuba, Dominica, 

Granada, Montserrat, St. Lucia, São Vicente e Granadinas, Trinidad e Tobago. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A dengue configura-se como uma ameaça crescente nas Regiões das Américas, no 

Sudeste Asiático e Pacífico Ocidental, onde cerca de 2,5 bilhões de pessoas estão em risco de 

contrair a doença (WHO, 2016b). No Brasil, epidemias de dengue cada vez mais expressivas 

vêm ocorrendo, com menor intervalo de tempo entre elas, com a cocirculação dos quatro 

sorotipos virais, aumento do número de casos graves e de óbitos e dificuldade para combater 

o vetor, caracterizando um cenário epidemiológico preocupante. 

O impacto econômico da dengue é substancial, em função de custos relacionados ao 

atendimento e tratamento, absenteísmo na escola e no trabalho, tanto no período agudo da 

doença quanto durante o período prolongado de recuperação. No Brasil, estudos estimaram os 

custos da dengue, que ultrapassam US$ 1,2 bilhão a cada ano (SUAYA et al., 2009; 

MARTELLI et al., 2015), sem considerar os custos do programa de controle vetorial, que até 

o presente momento não foram mensurados no nível nacional. 

Poucos são os estudos de custos da dengue realizados em função da dificuldade de 

coleta de dados primários. Considerando que estudos de custo tem pouca validade externa em 

função da variação de custos de USS em diferentes locais, o estabelecimento de um perfil de 

USS por pacientes com dengue pode fornecer subsídios para estimar custos da doença em 

países endêmicos. Como o perfil de USS não varia muito entre países, tendo, portanto, maior 

validade externa, estimativas de USS por pacientes com dengue - considerando variações em 

função da gravidade, idade, tipo de serviço de saúde e tipo de sistema de saúde utilizado - 

pode ser multiplicado por valores locais de custos unitários de cada serviço de saúde 

consumido, gerando uma estimativa de custos da dengue por microcusteio com maior 

validade local. 

Estimativas de custos da dengue são importantes para subsidiar avaliações econômicas 

completas e úteis para tomada de decisões quanto à incorporação de novas tecnologias, como 

vacinas e estratégias alternativas de controle do Aedes. Ainda, podem auxiliar na definição de 

prioridades para alocação efetiva de recursos financeiros e contribuir para o planejamento 

econômico e assistencial para o enfrentamento da doença. 

Assim, considerando o cenário epidemiológico atual da dengue no Brasil, conhecer o 

perfil de USS por pacientes com dengue e estimar os custos da doença e do programa de 

controle são de grande importância. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Estimar a utilização de serviços de saúde por pacientes com dengue durante o episódio 

da doença, nos setores público e privado, em 2012-2013, e estimar os custos associados à 

doença e ao programa de controle da dengue, na perspectiva do sistema público de saúde e da 

sociedade, em 2013-2014, no Brasil. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Estimar a utilização de serviços de saúde pelos pacientes ambulatoriais e hospitalizados, 

nos setores público e privado, e por gravidade da doença, em 2012-2013. 

2. Identificar possíveis fontes de dados e metodologias para estimativas de custos da dengue 

no Brasil, considerando fontes primárias e secundárias de dados e abordagens de micro e 

macrocusteio. 

3. Estimar os custos totais da dengue no Brasil, em 2013-2014, considerando custos da 

doença e custos do programa de controle. 
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4. MÉTODOS 

 

Inicialmente foi estimado o perfil de USS por pacientes com dengue. Considerando 

estes resultados e outros dados de custos disponíveis de fontes secundárias e literatura 

científica, foram estimados os custos totais da dengue no Brasil, em 2013-2014, considerando 

custos da doença e custos do programa de controle. O método de cada etapa é apresentado 

separadamente, conforme detalhamento a seguir. 

 

4.1. MÉTODO PARA O ESTUDO “UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO PACIENTE COM 

DENGUE NO BRASIL, 2012-2013: UM ESTUDO MULTICÊNTRICO” (ARTIGO 1)  

4.1.1 Delineamento, local e período do estudo 

Foi realizado um estudo de coorte prospectiva multicêntrico com coleta de dados 

primários para mensuração da USS por pacientes com dengue, no período de 2012-2013, em 

seis capitais localizadas em quatro Regiões endêmicas brasileiras: Norte (Belém-PA), 

Nordeste (Teresina-PI e Recife-PE), Sudeste (Rio de Janeiro-RJ e Belo Horizonte-MG) e 

Centro-Oeste (Goiânia-GO). 

A avaliação de USS em todos os centros foi realizada no período de 2012 a 2013, 

sendo a coleta de dados realizada no período de janeiro de 2012 a maio de 2013, em Teresina-

PI, e nos demais centros, entre janeiro e setembro de 2013. 

4.1.2 Unidades de recrutamento 

As unidades de saúde para recrutamento dos pacientes, compostas por hospitais e 

ambulatórios, públicos e privados, foram selecionadas por conveniência. O critério de seleção 

foi o grande contingente de atendimentos em dengue e notificação de casos sistematicamente 

aos Departamentos Municipais de Vigilância Epidemiológica em cada município do estudo. 

4.1.3 População, horizonte temporal e perspectiva do estudo 

A população alvo do estudo foi caracterizada por pacientes de ambos os sexos e todas 

as faixas etárias (crianças e adultos) com diagnóstico de dengue por critério 

clinicoepidemiológico ou laboratorial, atendidos em unidades ambulatoriais e hospitalares, 

nos setores público e privado. 
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Foi considerado paciente ambulatorial aquele que buscou por serviços de saúde nas 

unidades sem internação, e paciente hospitalizado aquele que permaneceu na unidade de 

saúde por pelo menos um dia de internação, inclusive em unidades ambulatoriais com leitos 

de observação e tratamento. 

O setor privado incluiu unidades com prestação de serviços realizados mediante 

pagamento direto pelos indivíduos ou com cobertura de planos de seguro de saúde pagos 

pelos indivíduos, com ou sem reembolso. O setor público incluiu unidades cujos serviços de 

saúde eram financiados pelo SUS, inclusive aquelas unidades privadas conveniadas ao SUS.  

Foi considerado um horizonte temporal de 20 a 30 dias após os primeiros sintomas de 

dengue para a estimativa de USS. Esse estudo considerou a perspectiva dos sistemas público e 

privado de saúde e também a perspectiva da sociedade. 

4.1.4 Critérios de elegibilidade 

Foram incluídos no estudo pacientes com diagnóstico de dengue por confirmação 

laboratorial ou por critério clinicoepidemiológico, que concordaram em participar da pesquisa 

assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A). Para 

pacientes menores de 18 anos, o TCLE foi assinado por responsáveis legais. 

Em períodos epidêmicos, o caso de dengue é definido pelo critério 

clinicoepidemiológico como doença febril aguda com duração de até sete dias, acompanhada 

por duas ou mais das seguintes manifestações: náuseas, vômitos, exantemas, mialgia, artralgia 

e dor retro-orbital; tendo o paciente estado em área de transmissão ou com a presença do 

vetor. O caso de dengue é confirmado por diagnóstico laboratorial quando tem pelo menos um 

resultado laboratorial positivo por qualquer dos seguintes testes laboratoriais: sorologia IgM 

(ELISA), RT-PCR, teste rápido NS1 ou isolamento viral (BRASIL, 2013a). 

Foram excluídos da amostra pacientes com os quais não foi possível agendar 

entrevista domiciliar por óbito ou por não serem localizados após três tentativas por telefone, 

na residência ou no trabalho; e pacientes com diagnóstico confirmado de outra doença febril e 

pacientes que desistiram de participar após sua inclusão no estudo. 

4.1.5 Processo de amostragem 

Foi estimada uma amostra de 400 pacientes por centro, sendo 300 casos de dengue 

ambulatoriais e 100 casos hospitalizados, considerada suficiente para representar os casos 

constituídos por pacientes de diferentes faixas etárias, de diferentes níveis de gravidade e nos 
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setores público e privado. Em todos os municípios participantes do estudo foram incluídos 

2.035 pacientes, sendo 1.647 casos ambulatoriais e 378 casos hospitalizados (Figura 2).  

 
 

Figura 2 - Fluxograma da amostra para o estudo de utilização de serviços de saúde, 

considerando a unidade ambulatorial e hospitalar e setores público e privado. 

Brasil, 2012-2013 

4.1.6 Recrutamento dos pacientes 

Em Belém, Recife e Rio de Janeiro, pacientes ambulatoriais e hospitalizados foram 

recrutados prospectivamente nas unidades de saúde. Em Belo Horizonte e Teresina, os casos 

foram recrutados após identificação de registros no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (Sinan). Em Goiânia, casos foram recrutados prospectivamente nas unidades de 

saúde e a partir dos registros no Sinan. 

Os pacientes foram contatados em três momentos: (1) para recrutamento, assinatura do 

TCLE e agendamento da entrevista diretamente nas unidades de saúde, após consulta médica 

ou por notificações no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), na fase 

aguda da doença (< 7 dias); (2) na fase de convalescência, de 15 a 20 dias a partir do início 

dos sintomas, para realização da entrevista domiciliar ou no trabalho; e (3) por telefone para 

identificar manifestações clínicas prolongadas ou tardias e custos adicionais incorridos até 

cerca de 30 dias após os primeiros sintomas para pacientes não recuperados clinicamente no 

momento da entrevista domiciliar. Entre os casos hospitalizados, os dados de USS foram 

coletados de prontuários médicos (Figura 3). 



62 

 

 

 
Figura 3 - Fluxograma de recrutamento de pacientes em unidades de saúde e notificados no 

Sinan. Goiânia, 2013 

4.1.7 Procedimentos de coleta de dados  

Para a coleta dos dados, a equipe de entrevistadores foi composta por quatro a cinco 

investigadores por centro do estudo, devidamente treinados e acompanhados por supervisores 

de campo. As entrevistas realizadas na residência ou no trabalho do paciente demoravam, em 

média, 40 minutos. Para busca prospectiva dos casos, as unidades de saúde selecionadas 

foram visitadas de duas a três vezes por semana para recrutamento de pacientes com dengue e 

agendamento da visita ao domicílio. 

Foi aplicado aos participantes do estudo um questionário padronizado (disponível em: 

www.cpqam.fiocruz.br/custodengue) para coleta de dados sobre componentes de custos 

diretos e indiretos relacionados à provisão de assistência médica para pacientes com dengue, 

gastos individuais e familiares. Esse instrumento específico foi elaborado e testado 

previamente em estudo multicêntrico em dengue (SUAYA, J. A. et al., 2009) (Apêndices B a 

E). Antes do início da coleta oficial dos dados, um teste piloto (n=30) foi conduzido para 
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avaliar e adequar o questionário, a interface eletrônica para registro dos dados e a estratégia 

de campo para coleta de dados. 

Para os pacientes ambulatoriais, os resultados dos testes laboratoriais e sinais e 

sintomas foram extraídos do banco de dados para classificação do diagnóstico 

(clinicoepidemiológico ou laboratorial). Foram também solicitadas comprovações por escrito, 

como resultados de exames, prescrições médicas e caixas de medicamentos. Quando 

disponível, o Cartão de Acompanhamento do Paciente com Suspeita de Dengue também foi 

utilizado para coleta de dados como a descrição do tipo, data e resultados dos testes 

diagnósticos. Dados laboratoriais e resultados de testes diagnósticos e isolamento viral 

também foram obtidos do Sinan. 

Para os pacientes hospitalizados, dados clínicos, laboratoriais e assistenciais do 

período de internação foram extraídos dos prontuários médicos pelos investigadores, por meio 

de ficha padronizada (Formulário D - Apêndice D). 

Entre os pacientes não recuperados até na data da entrevista domiciliar (15 a 20 dias 

após os primeiros sintomas), foi aplicado um questionário por telefone (Formulário E – 

Apêndice E) para mensuração de manifestações clínicas tardias ou prolongadas e custos 

adicionais. 

4.1.8 Variáveis 

As variáveis de interesse colhidas nos formulários de coleta de dados foram:  

a) Variáveis sociodemográficas: data de nascimento, sexo, escolaridade, estado civil. 

b) Variáveis epidemiológicas: presença de sinais e sintomas (febre, dores, 

manifestações hemorrágicas, entre outros), data dos primeiros sintomas, duração da febre 

(data do início e término da febre), notificação do caso no Sinan, confirmação laboratorial, 

resultados de isolamento viral, classificação do caso de acordo com os critérios da OMS. 

c) Variáveis de USS: tipo de assistência por unidade de saúde (farmácia, unidade 

básica de saúde, consultório, hospital, laboratório, banco de sangue), tipo de setor de 

atendimento (SUS, convênio médico, particular e coparticipação), serviços médicos 

(consultas, visitas, procedimentos), exames diagnósticos (tipo e resultado), exames 

laboratoriais de seguimento (hemograma, hematócrito e outros), exames de imagem 

(radiografia, ultrassonografia, outros), medicamentos (classe farmacológica, forma 

farmacêutica e quantidade). 

Foram considerados os seguintes componentes de serviços de saúde: serviços médicos, 

testes diagnósticos, exames laboratoriais, exames de imagem e tratamento. Para cada 
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componente, foram definidos e quantificados itens específicos de acordo com a unidade de 

atendimento (ambulatorial ou hospitalar) (Quadro 4). 

 

Quadro 4 - Componentes de serviços de saúde utilizados pelos pacientes com dengue, por 

local de assistência. Brasil, 2012-2013 

Componentes de 

serviços de saúde 

Itens de recursos de saúde 

Pacientes ambulatoriais Pacientes hospitalizados a 

Serviços médicos 

- Número de consultas médicas - Número de visitas médicas  

- Tempo de internação (em dias) 

- Procedimentos: cirurgia, cateter urinário,     

   nasogástrico, traqueal 

Exames diagnósticos 

e para manejo 

clínico 

Diagnóstico: sorologia IgM, isolamento viral, antígeno NS1, RT-PCR. 

Imagem: raio-X, ultrassonografia, tomografia, outros  

Manejo clínico: prova do laço, hemograma completo, contagem de plaquetas, 

hematócrito, glicemia, albumina, exame de urina, ureia, creatinina, outros 

Tratamento 

Hemoderivados:  concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas 

Hidratação: soro fisiológico, soro glicosado, solução ringer lactato, outros 

Medicamentos: antipirético, analgésico, antiemético, antialérgico, outros 
a Pacientes hospitalizados: pelo menos um dia de internação. 

 

4.1.9 Manejo e análise dos dados 

Os dados obtidos durante as entrevistas aos pacientes e coletados dos prontuários 

médicos foram registrados por meio de tablets em base de dados online padronizada 

(disponível em: www.cpqam.fiocruz.br/custodengue) desenvolvida especialmente para o 

presente estudo (Apêndices B a E). Eventualmente, por questões de segurança, e em alguns 

locais sem sinal de Internet, os dados foram coletados em formulários impressos e 

posteriormente digitados no banco de dados MS SQL Server versão 2008 R2, instalado no 

servidor do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães da Fiocruz, em Recife-PE. O tratamento 

dos dados consistiu na eliminação de duplicatas e na correção de dados inconsistentes. 

O perfil de USS foi analisado estratificado por unidade ambulatorial e hospitalar, tipo 

de estabelecimentos (públicos e privados), e por faixa etária (0-14 anos e > 15 anos). Em 

relação à gravidade da doença, os casos foram classificados de acordo com os critérios da 

OMS em dengue sem sinais de alerta, com sinais de alerta e dengue grave (WHO, 2009). 

Foi considerado o protocolo de manejo clínico adotado pelo MS (BRASIL, 2013a), no 

qual são descritos itens de USS obrigatórios (O), recomendados (R) e a critério médico (CM), 

de acordo com o estadiamento clínico do paciente. A partir do estadiamento clínico, ao caso 

de dengue é atribuída uma classificação de risco ABCD, onde o risco A requer atendimento 



65 

 

 

de acordo com o horário de chegada do paciente, o risco B indica prioridade de atendimento 

não-urgente, o risco C indica caráter de urgência, com atendimento mais rápido possível, e o 

risco D é uma situação de emergência e o atendimento ao paciente deve ser imediato (Tabela 

3). A Tabela 3 foi elaborada para sistematizar componentes e itens de serviços de saúde, 

considerando a flexibilidade em função do critério médico. 

Para as variáveis categóricas, foram descritas as frequências absolutas (n) e 

percentuais (%) e, para variáveis contínuas, foram calculadas médias e desvios-padrão (DP). 

Os grupos foram comparados considerando os critérios de gravidade da OMS (dengue, 

dengue sem sinais de alarme e dengue com sinais de alarme), por unidade de saúde (pacientes 

ambulatoriais e hospitalizados) e por setor (público e privado). Foi utilizado o Teste de Qui-

Quadrado para comparação de proporções, Teste de Qui-Quadrado de Tendência para 

comparação de tendência de variáveis categóricas e Teste T de Student para comparação de 

variáveis contínuas. Para substituir o Teste Qui-Quadrado em comparações de subamostras 

com contagens menores que 40 e(ou) com frequência esperada menor que cinco por categoria, 

foi utilizado o Teste Exato de Fisher. Para todos os testes estatísticos, foi considerado o nível 

de significância de 5% (p<0,05). 
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Tabela 3 - Componentes de serviços de saúde recomendados pelo Ministério da Saúde, de 

acordo com o estadiamento clínico do caso de dengue. Brasil, 2013  

Componentes de serviços de saúde 

Ambulatório   Hospital 

Estadiamento clínico do caso de dengue 

A B   C D 

Serviços médicos           

 
Consultas médicas R R 

 
R R 

 
Internação NM NM 

 
R R 

Testes diagnósticos 
     

 
Sorologia IgM O O 

 
O O 

 
Isolamento viral O O 

 
O O 

 
Antígeno NS1 CM CM 

 
CM CM 

 
RT-PCR CM CM 

 
CM CM 

Exames laboratoriais e clínicos 
     

 
Prova do laço O O 

 
NM NM 

 
Hemograma completo CM O 

 
O O 

 
Contagem de plaquetas NM R 

 
R R 

 
Hematócrito NM R 

 
R R 

 
Teste de urina NM R 

 
R R 

 
Glicose NM NM 

 
R R 

 
Albumina NM NM 

 
O O 

 
Ureia NM NM 

 
R R 

 
Creatinina NM NM 

 
R R 

 
Transaminases NM NM 

 
O O 

 
Gasometria NM NM 

 
R R 

 
Eletrólitos (Na+/K+) NM NM 

 
R R 

 
Tempo de protrombina NM NM 

 
R R 

 
Coagulograma NM NM 

 
R R 

Exames de imagem 
     

 
Raio-X tórax NM NM 

 
O O 

 
Ultrassonografia NM NM 

 
R R 

 
Ecocardiograma NM NM 

 
R R 

Procedimentos 
     

 
Cateter traqueal NM NM 

 
NM R 

Tratamento 
     

  Medicamentos e hidratação 
     

  
Soro oral R R 

 
NM NM 

  
Antipirético R R 

 
R R 

  
Analgésico R R 

 
R R 

  
Antiemético R R 

 
R R 

  
Antipruriginoso R R 

 
R R 

  
Vitamina K NM NM 

 
NM R 

  Fluidos intravenosos 
     

  
Soro fisiológico 0,9% NM R 

 
R R 

  
Solução Ringer Lactato NM R 

 
R R 

  
Soro glicosado NM R 

 
R R 

  
Eletrólitos (Na+/K+) NM NM 

 
R R 

  
Albumina NM NM 

 
NM R 

  
Plasma NM NM 

 
NM R 

  
Gelatina, dextrana NM NM 

 
NM R 

  
Crioprecipitados NM NM 

 
NM R 

  
Concentrado de hemácias NM NM 

 
NM R 

    Concentrado de plaquetas NM NM 
 

NM R 
O: obrigatório; R: recomendado; CM: critério médico; NM: não mencionado. 

Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde (BRASIL, 2013a). 
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4.2 MÉTODO PARA O ESTUDO “CARGA ECONÔMICA DA DENGUE NO BRASIL 

CONSIDERANDO MÚLTIPLAS FONTES DE DADOS, 2013-2014” (ARTIGO 2)  

4.2.1 Delineamento, local do estudo, perspectiva e horizonte temporal 

Foi conduzido um estudo de avaliação dos custos relacionados à dengue no Brasil, na 

perspectiva do SUS e da sociedade, considerando os custos da doença e os custos do 

programa de controle da dengue. O horizonte temporal de análise foi de dois, entre janeiro de 

2013 e dezembro de 2014.  

Os custos foram estimados por meio de modelagem, após o mapeamento da sequência 

de eventos possíveis de um caso de dengue no sistema de saúde e sociedade.  

4.2.2 Fontes de informação de USS e de custos de dengue no Brasil 

Foram levantados todos os dados disponíveis de USS e de custos de dengue e gastos 

com programa de controle e prevenção de dengue no Brasil, incluindo fontes de dados 

secundárias, estudos primários cujos resultados foram publicados na literatura nacional e 

internacional e parâmetros epidemiológicos, demográficos e de custos nacionais necessários 

para a modelagem (Tabelas 4-6). 

Fontes de estudos primários 

Como fontes primárias de informação para parâmetros de custos do PMCD, foram 

utilizados os estudos de Santos et al. (2015), para municípios muito infestados por Ae. 

aegypti, e de Taliberti e Zucchi (2010) para municípios não infestados ou pouco infestados.  

Para parâmetros de custos da doença, foi utilizado o estudo de Martelli et al. (2015) 

para custos diretos médicos para pacientes ambulatoriais e hospitalizados, custos indiretos por 

perdas de produtividade e por vidas perdidas. Adicionalmente, os parâmetros de custos diretos 

médicos para pacientes hospitalizados também foram extraídos do estudo de Machado et al. 

(2014). Os parâmetros de USS para pacientes ambulatoriais e hospitalizados foram extraídos 

do estudo de Zara et al. [s.d.]. 

Fontes secundárias 

Para estimar os custos do PNCD, foram utilizados dados oficiais do MS sobre os 

gastos no nível federal: Coordenação Geral do Programa Nacional do Controle da Dengue 

(CGPNCD), Fundo Nacional de Saúde (FNS), Assessoria de Comunicação (Ascom), 

Coordenação Geral de Laboratórios (CGLab).  
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Para estimativa de custos do PMCD, o nível de infestação por município foi extraído 

dos resultados do Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa), 

realizado no período de janeiro a fevereiro, de 2013 e 2014, divulgados pelo MS (BRASIL, 

2014f) e a população dos municípios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

(IBGE, 2014). 

O Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS) foi utilizado como fonte 

de informação para os parâmetros de internações por dengue. O Sistema de Gerenciamento da 

Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de 

Locomoção do SUS (Sigtap) foi utilizado como fonte de custos para procedimentos e exames 

e o Banco de Preços em Saúde (BPS) do SUS foi utilizado para os custos de medicamentos.  

Os custos indiretos por vidas perdidas foram baseados nos dados da Previdência Social 

(BRASIL, 2015c) e o número de casos de dengue e de óbitos pela doença foram extraídos do 

Sinan (BRASIL, 2015a).  

Na Tabela 4 são apresentados os parâmetros demográficos, epidemiológicos e do 

programa de controle utilizados no método de custeio da dengue e suas respectivas fontes de 

informação. Na Tabela 5 são apresentados os parâmetros de utilização de serviços de saúde 

por pacientes ambulatoriais e hospitalizados, por componentes de custeio, obtidos do estudo 

de Zara et al. [s.d]. E na Tabela 6, são apresentados os parâmetros de custos incluídos no 

modelo, em Reais e em dólares (US$), e respectivas fontes de informação. 
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Tabela 4 - Parâmetros demográficos e epidemiológicos considerados no modelo. Estudo de Custos da Dengue. Brasil, 2013-2014. 

Parâmetros  
Caso-base  Fontes de informação 

2013 2014  

Demográficos e econômicos      

População brasileira (hab.) 201.062.789 202.799.518 IBGE26,27 

Idade mínima para aposentadoria Mulheres: 60 anos; Homens: 65 anos Previdência Social31 

Produto Interno Bruto per capita (em R$) 26.445,00 27.229,35 IBGE35 

População vivendo em municípios muito infestados (IIP≥1,0) 59.447.997 (688 municípios) 55.818.546 (796 municípios) 
IBGE26,27/Ministério da 

Saúde25 

População vivendo em municípios não/pouco infestados (IIP<1,0)* 141.614.792 (4.882 municípios) 146.980.972 (4.774 municípios) 
IBGE26,27/Ministério da 

Saúde25 

Epidemiológicos       

N° de casos notificados (prováveis) de dengue 1.452.489 589.107 Sinan6 

Nº total de casos de dengue atendidos exclusivamente em unidade 

ambulatorial 
1.387.639 552.421 

Sinan 

Nº total de casos hospitalizados por dengue 64.850 36.686 SIH-SUS33 

 
N° de internações por dengue clássica 63.188 35.588 SIH-SUS33 

  N° de internações por dengue grave 1.662 1.098 SIH-SUS33 

Tempo médio de internação para dengue clássica 4,0 dias (desvio-padrão ± 2,5 dias) Zara, et al., 201530 

Tempo médio de internação para dengue grave 9,3 dias (desvio-padrão ± 8,3 dias) Zara, et al., 201530 

% médio de usuários hospitalizados que recebem atendimento ambulatorial 70% Martelli et al., 201510 

N° de óbitos por dengue, por sexo Mulheres=335; Homens=340 Mulheres=227; Homens=248 Ministério da Saúde 

Para custeio do Programa de Controle da Dengue      

% do PFVS destinado exclusivamente à dengue 30% CGPNCD6 

Componentes do PMCD em municípios endêmicos      

 
% Recursos humanos; % Custeio; % Capital (respectivamente) 87,2%; 8,1%; 4,7% Santos et al., 201523 

Componentes do PMCD em municípios não endêmicos      

 
% Recursos humanos; % Custeio; % Capital (respectivamente) 59,7%; 38,1%; 2,2% Taliberti e Zucchi, 201022 

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sinan: Sistema de Informação de Agravos de Notificação. SIH-SUS: Sistema de Informações Hospitalares do    

Sistema Único de Saúde. FE: Fator de Expansão. PFVS: Piso Fixo de Vigilância em Saúde. CGPNCD: Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle da Dengue. PMCD: 

Programa Municipal de Controle da Dengue. *Para municípios sem LIRAa, foi considerado IIP<1,0. Total de municípios com LIRAa: 1.438 (2013) e 1.837 (2014). 
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Tabela 5 - Parâmetros de utilização de serviços de saúde* empregados no método de custeio 

da dengue. Brasil, 2013-2014 
Parâmetros para utilização de serviços de 

saúde* 
Pacientes ambulatoriais Pacientes hospitalizados 

Testes diagnósticos 
% 

Média  

(Desvio-padrão) 
 % 

Média  

(Desvio-padrão) 
 

 

Sorologia IgM  46,5 1,3 (0,5)  34,6 1,3 (0,7)  

  NS1 - -  11,1 1,1 (0,3)  

 

RT-PCR - -  1,8 1,0 ( - )  

  Isolamento viral  1,3 1,0 ( - )  0,9 1,0 ( - )  

Honorários médicos           

 

Consultas/visitas 100,0 1,9 (1,3)  100,0 4,8 (4,0)  

Procedimentos            

 

Cateter urinário - -  2,3 4,6 (8,1)  

  Cateter venoso - -  37,3 1,3 (0,7)  

 

Cateter nasogástrico - -  0,9 1,0 ( - )  

Exames de imagem           

 

Raio-X 6,9 1,2 (0,5)  23,5 1,2 (0,5)  

  Ultrassonografia 1,4 1,4 (1,8)  12,0 1,1 (0,3)  

 

Tomografia 0,4 1,0 ( - )  3,2 1,0 ( - )  

Exames laboratoriais para manejo clínico           

 

Prova do laço 3,7 1,1 (0,6)  18,0 1,7 (1,7)  

  Hemograma completo 74,7 2,0 (1,4)  87,1 3,0 (2,2)  

 

Contagem de plaquetas - -  93,1 4,2 (3,0)  

  Hematócrito - -  90,8 4,2 (3,0)  

 

Dosagem de albumina sérica - -  16,1 1,4 (0,9)  

  Dosagem de potássio - -  30,4 2,1 (1,8)  

 

Dosagem de sódio - -  29,5 2,1 (1,6)  

  Dosagem de cloreto - -  15,7 2,2 (1,8)  

 

Dosagem de glicose  0,5 1,0 ( - )  18,9 2,7 (2,8)  

  Gasometria - -  6,5 2,4 (2,6)  

 

Transaminases 1,1 1,2 (0,4)  ND ND  

  Creatinina 0,4 1,2 (0,4)  33,2 1,9 (1,3)  

 

Uranálise 10,1 1,1 (0,3)  26,7 1,6 (1,2)  

  Exame de fezes 2,3 1,1 (0,4)  ND ND  

Tratamento           

  Hidratação           

  
Soro oral (envelope) 29,5 6,9 (3,9)  - -  

    Soro fisiológico injetável (500 mL) - -  89,4 12,0 (2,3)  

  
Solução ringer lactato (500 mL) - -  6,9 11,1 (1,8)  

    Solução glicosada (500 mL) - -  53,0 3,7 (0,3)  

  
Solução de cloreto de potássio (5 mL) - -  15,7 2,0 (0,3)  

    Solução de cloreto de sódio (5 mL) - -  10,1 2,0 (0,2)  

  Derivados de sangue           

  
Concentrado de plaquetas (1,5 L/dia) - -  3,2 6,0 (3,0)  

    Concentrado de hemácias (1,5 L/dia) - -  0,5 6,0 ( - )  

  Medicamentos           

    Antipiréticos/analgésicos           

  
Paracetamol (acetaminofeno), oral (500 mg) 24,0 14,6 (4,8)  - -  

  
Dipirona, oral (500 mg) 42,3 15,9 (5,4)  - -  

  
Dipirona, injetável (1g/2mL) - -  72,8 7,8 (4,0)  

    Antieméticos           

  
Bromoprida, oral (10 mg) 7,6 2,5 (0,3)  - -  

  
Bromoprida, injetável (10 mg/2 mL) - -  36,9 11,1 (0,8)  

    Antiulcerosos           

  
Ranitidina, oral (10 mg) 0,9 3,0 (0,2)  - -  

  
Ranitidina, injetável (40 mg/10 mL) - -  25,3 9,5 (0,7)  

    Antialérgicos           

    Dexclorfeniramina, oral (2 mg) 3,9 1,7 (0,2)  - -  

*Fonte: Zara, et al. (2015). ND: não disponível. 
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Tabela 6 - Custo unitário de recursos de saúde considerados para custeio da doença. Estudo de Custos da Dengue. Brasil, 2013-2014 

Recursos de saúde 
2013 2014 

Fontes dos dados 
R$ US$ R$ US$ 

Programa de controle da dengue          

  Custo unitário kits NS1  509,03 193,43 629,36 236,94 Ministério da Saúde/CGLab 

 
Custo unitário kits Sorologia IgM 603,04 229,16 598,15 225,19 Ministério da Saúde/CGLab 

 Custo do PMCD per capita em municípios não endêmicos 3,37ᵃ 1,27 3,37ᵃ 1,27 Taliberti e Zucchi, 201022 

  Custo do PMCD per capita em municípios endêmicos 15,02ᵇ 5,66 15,02ᵇ 5,66 Santos et al., 201523 

Estudos de custos da doença           

  Custo médio por caso hospitalizado 726,65 273,57 928,91ᶜ 349,72 Machado et al, 201013 

  Custo médio por caso ambulatorial 145,19 54,66 156,76ᵈ 59,02 Martelli et al, 201510 

 
Custo médio por caso hospitalizado 537,67 202,42 580,52ᵈ 218,56 Martelli et al, 201510 

 

Custo médio por perda de produtividade (escola/trabalho) por pacientes 

e cuidadores - ambulatorial 
247,28 93,10 266,99ᵈ 100,52 

Martelli et al, 201510 

  
Custo médio por perda de produtividade (escola/trabalho) por pacientes 

e cuidadores - hospitalizado 
478,69 180,22 516,84ᵈ 194,58 

Martelli et al, 201510 

 
Custo médio por vida perdida 277.858,87 104.608,31 300.004,22ᵈ 122.945,59 Martelli et al, 201510 

Custos da doença por utilização de serviços de saúde          

Diagnóstico          

 
Sorologia IgM 20,00 7,53 20,00 7,53 Sigtap32 

  NS1 ND ND ND ND - 

 
RT-PCR ND ND ND ND - 

  Isolamento viral ND ND ND ND - 

Procedimentos           

  Consulta ambulatorial 10,00 3,76 10,00 3,76 Sigtap32 

 
Visita médica hospitalar (custo médio) 15,36 5,78 15,36 5,78 Sigtap32 

  Cateter urinário 8,82 3,32 8,82 3,32 Sigtap32 

  
Sonda uretral (material) 0,43 0,16 0,42 0,16 BPS34 

  Cateter venoso 70,00 26,35 70,00 26,35 Sigtap32 

  
Cateter intravenoso (material) 1,35 0,51 1,37 0,52 BPS34 

  Cateter nasogástrico 28,00 10,54 28,00 10,54 Sigtap32 

  
Sonda nasogástrica (material) 0,54 0,20 0,56 0,21 BPS34 

Exames de imagem          

 
Raio-X tórax 9,50 3,58 9,50 3,58 Sigtap32 

  Ultrassonografia abdome 37,95 14,29 37,95 14,29 Sigtap32 

 
Tomografia abdome 136,41 51,36 136,41 51,36 Sigtap32 

Exames laboratoriais para manejo clínico          

 
Contagem de plaquetas, tempo de coagulação, velocidade de 

hemossedimentação e prova do laço 
2,73 1,03 (cada) 2,73 1,03 (cada) Sigtap32 
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  Dosagem de hematócrito 1,53 0,58 (cada) 1,53 0,58 (cada) Sigtap32 

 
Hemograma completo 4,11 1,55 4,11 1,55 Sigtap32 

  Uranálise 3,70 1,39 3,70 1,39 Sigtap32 

 
Exame de fezes 3,04 1,14 3,04 1,14 Sigtap32 

  Dosagem de: ácido úrico, albumina, cálcio, cloreto, colesterol, 

creatinina, glicose, potássio, sódio e ureia 
1,85 0,70 (cada) 1,85 0,70 (cada) Sigtap32 

  

 
Dosagem de triglicerídeos 3,51 1,32 3,51 1,32 Sigtap32 

  Gasometria 2,78 1,05 2,78 1,05 Sigtap32 

Tratamento 

  Hidratação          

  
Sais para reidratação oral 0,39 0,15 0,39 0,15 BPS34 

    Solução fisiológica injetável 2,09 0,79 2,18 0,82 BPS34 

  
Solução ringer lactato 2,96 1,11 2,96 1,11 BPS34 

    Solução glicosada 2,52 0,95 2,50 0,94 BPS34 

  
Solução de cloreto de potássio e cloreto de sódio 0,23 0,09 0,23 0,07 (cada) BPS34 

  Derivados de sangue          

  
Concentrado de plaquetas 135,00 54,88 135,00 50,82 Ministério da Saúde48 

    Concentrado de hemácias 150,00 60,97 150,00 56,47 Ministério da Saúde48 

  
Serviço hospitalar para transfusão de derivados 8,39 3,41 8,39 3,16 Sigtap32 

  Medicamentos          

  
Paracetamol (comprimido 500 mg) 0,03 0,01 0,04 0,01 BPS34 

    Dipirona (comprimido 500 mg) 0,05 0,02 0,07 0,03 BPS34 

  
Dipirona injetável (ampola 2 mL - 500mg/mL) 0,55 0,21 0,50 0,19 BPS34 

    Bromoprida (comprimido 10 mg) 0,19 0,07 0,09 0,04 BPS34 

  
Bromoprida injetável (ampola 2 mL - 5 mg/mL) 0,65 0,24 0,65 0,24 BPS34 

    Ranitidina (cápsula 150 mg) 0,06 0,02 0,08 0,03 BPS34 

  
Ranitidina injetável (frasco-ampola 40mg/10mL) 0,39 0,15 0,66 0,25 BPS34 

    Dexclorfeniramina (comprimido 2 mg) 0,08 0,03 0,08 0,03 BPS34 

Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS) e Tabela SUS – Fontes secundárias 

  Custo fixo por pacote internação para dengue clássica (3 dias) 287,76 108,34 287,76 108,34 Sigtap32 

 
Custo fixo por pacote internação para dengue grave (5 dias) 289,17 108,87 289,17 108,87 Sigtap32 

  Custo médio fixo por dia internação para dengue clássica 95,92 36,11 95,92 36,11 Sigtap32 

 
Custo médio fixo por dia internação para dengue grave 57,83 21,77 57,83 21,77 Sigtap32 

  Custo médio pago por pacote internação para dengue clássica 311,66 117,33 321,80 121,15 SIH-SUS33 

  Custo médio pago por pacote internação para dengue grave 631,49 237,74 652,07 245,49 SIH-SUS33 

ªO custo per capita para municípios muito infestados corresponde a R$ 11,05 corrido pela inflação acumulada de 35,97% no período de 2009-2014. ᵇ O custo per capita para 

municípios não/pouco infestados corresponde a R$ 1,99 corrido pela inflação acumulada de 69,24% no período de 2005-2014. 
Sigtap: Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção do Sistema Único de Saúde do 

Brasil. SIH-SUS: Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde. BPS: Banco de Preços em Saúde. ND: Não disponível. 
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4.2.3 Componentes de custos e métodos de custeio 

Os custos econômicos da dengue foram estimados por meio de uma combinação de 

métodos: por macrocusteio (gross-costing), a partir de informações sobre gastos no âmbito 

nacional, e por microcusteio (microcosting), com maior detalhamento dos componentes de 

custos, utilizando resultados de estudos primários ou bancos de dados nacionais. As 

abordagens top down e bottom up foram utilizadas conforme a disponibilidade e o nível de 

agregação das informações. 

A mensuração dos custos econômicos da dengue é expressa pela seguinte equação:  

 

Custos da dengue = custos do programa de controle + custos da doença 
 

 

O custo do programa de controle da dengue foi estimado pela somatória dos repasses 

financeiros realizados pelo MS para Vigilância em Saúde nas UFs e nos municípios, compras 

de inseticidas, publicidade e propaganda, no nível federal, e dos custos com recursos 

humanos, custeio e custos capitais, no nível municipal. 

Os custos da doença foram estimados pela somatória dos custos diretos médicos por 

pacientes ambulatoriais e hospitalizados, e dos custos indiretos por perdas de produtividade e 

por vidas perdidas em decorrência da dengue. Para os custos da doença foi considerada a 

população de pacientes notificados com dengue no Sinan, em 2013 e 2014. Em 2014, o MS 

passou a adotar a nova classificação dos casos de dengue (BRASIL, 2013b), preconizada pela 

OMS (WHO, 2009), definida como dengue, dengue com sinais de alarme e dengue grave. 

Custos do programa de controle da dengue: ações de vigilância, prevenção e controle 

vetorial 

Para estimar os custos do programa, consideramos dois níveis de organização dos 

serviços de vigilância, prevenção e controle vetorial: a) repasses do nível central às UF e 

municípios; e b) desenvolvimento de ações locais no nível municipal, de acordo com a 

endemicidade da doença. 

 

Custo do programa de controle = custos federais (PNCD) + custos municipais (PMCD) 

 

 

 



74 

 

 

Custos do programa no nível federal 

A equação dos custos relacionados ao programa de controle no nível federal é dada 

por:  

 

Custos do programa nacional (PNCD) = gastos com sistema de vigilância (a) + gastos 

com inseticidas (b) + gastos com comunicação social (c) + gastos com testes 

diagnósticos (d) 
 

 

a) Gastos com sistema de vigilância: o repasse de valores da esfera federal para o 

sistema de vigilância e controle vetorial nos estados e municípios brasileiros é feito por meio 

de transferência fundo a fundo do Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS). Tais repasses 

não são exclusivamente destinados às ações de prevenção e controle da dengue, portanto, foi 

considerada uma fração atribuível de 30% desse valor, de acordo com informações cedidas 

pela CGPNCD (BRASIL, 2015a). Os valores dos repasses do PFVS foram obtidos por meio 

do sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde (http://www.fns.saude.gov.br/) (BRASIL, 

2015d).  

Gastos com sistema de vigilância = (∑ Repasses PFVS para municípios + 

∑ Repasses PFVS para Unidades da Federação) x 30% 
 

 

b) Gastos com inseticidas: foram calculados a partir da somatória dos valores 

declarados nas notas fiscais referentes às compras de larvicidas e adulticidas, realizadas no 

nível federal e repassadas às UFs. Os valores gastos com inseticidas foram obtidos 

diretamente da CGPNCD. 

 

Gastos com inseticidas = Σ compras de larvicidas + Σ compras de adulticidas 
 

 

c) Gastos com comunicação social: foram mensurados considerando os gastos com 

publicidade e propaganda de veiculação nacional e aqueles repassados para as UFs, cujos 

valores foram obtidos diretamente da Ascom do MS. 

 

Gastos com comunicação social = Σ gastos com publicidade e propaganda 

com veiculação nacional + Σ valores repassados para publicidade e 

propaganda para as Unidades da Federação 
 

 

d) Gastos com diagnóstico laboratorial para efeitos de vigilância: foram 

considerados o número de testes comprados e repassados pelo MS à rede laboratorial 
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instalada nas capitais das UFs (Laboratório Central de Saúde Pública [Lacen]), e os preços 

unitários praticados por tipo de exame (sorologia IgM e NS1), de acordo com as notas fiscais. 

As quantidades e custos foram obtidos diretamente da CGLab/SVS. 

 

Gastos com diagnóstico laboratorial = (Σ nº exames sorológicos IgM x 

preço unitário) + (Σ nº exames NS1 x preço unitário) 
 

Custos do programa no nível municipal 

Para custeio do programa no nível municipal, foram utilizadas duas fontes de dados de 

acordo com a endemicidade da doença. Para municípios muito infestados por Ae. aegypti, 

foram utilizados os parâmetros do estudo de Santos et al. (2015), realizado em Goiânia-GO, 

entre 2009 e 2010, e, para municípios não/pouco infestados, foi utilizado como referência o 

estudo de Taliberti e Zucchi (2010), realizado no município de São Paulo, em 2005.  

Assumiu-se que municípios com Índice de Infestação Predial (IIP) > 1%, foram 

considerados muito infestados e municípios sem resultados do LIRAa ou com IIP < 1% foram 

considerados não ou pouco infestados, respectivamente. Partindo de uma premissa 

conservadora, para os demais municípios sem avaliação de LIRAa, assumiu-se que seriam 

categorizados no grupo dos municípios não/pouco infestados. 

O cálculo do custo total do programa no nível municipal levou em consideração o 

custo do programa per capita, multiplicado pelo número de habitantes vivendo em municípios 

muito infestados ou em municípios não/pouco infestados.  

 

 

Custos do programa municipal (PMCD) = (custo per capita em municípios muito 

infestados X população vivendo em municípios muito infestados) + (custo per capita em 

municípios não/pouco infestados X população vivendo em municípios não/pouco infestados) 
 

 

A partir dos parâmetros percentuais por componentes informados nos estudos 

primários, foi possível calcular os custos do programa municipal com recursos humanos, 

custeio e capital. Entretanto, para evitar superestimação por duplicidade de itens de custeio, 

foi realizada a exclusão de alguns itens e ajustados os percentuais por componentes.  

Os cálculos dos custos no nível municipal por componente são: 

Recursos humanos = (custo total do programa nos municípios muito infestados X 

% dos custos com recursos humanos em municípios muito infestados) + (custo total 

do programa nos municípios não/pouco infestados X % dos custos com recursos 

humanos em municípios não/pouco infestados) 
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Custeio = (custo total do programa por municípios muito infestados X % dos 

custos com custeio em municípios muito infestados) + (custo total do programa nos 

municípios não/pouco infestados X % dos custos com recursos humanos nos 

municípios não/pouco infestados) 

 

 

Custos capitais = (custo total do programa nos municípios muito infestados X % 

dos custos capitais nos municípios muito infestados) + (custo total do programa nos 

municípios não/pouco infestados X % dos custos com custos capitais nos 

municípios não/pouco infestados) 

 

Para evitar superestimação dos custos federais por componentes, no estudo de Santos, 

et al. (2015), foram excluídos os custos com inseticidas financiados pelo governo federal do 

componente custeio. Assim, após a redistribuição percentual, recursos humanos 

representaram 87,2% dos custos, custeio, 8,1% e custos capitais, 4,7%. No estudo de Taliberti 

e Zucchi (2010), foram excluídos os insumos estratégicos (inseticidas) e os kits para 

diagnóstico do componente custeio, ambos fornecidos pelo governo federal. Após a 

redistribuição percentual, recursos humanos representaram 59,7%, custeio, 38,1% e custos 

capitais, 2,2%. 

Custos da doença  

Os custos da doença foram estimados considerando os custos diretos médicos e custos 

indiretos. Os custos diretos médicos correspondem à utilização de serviços de saúde por 

pacientes ambulatoriais e hospitalizados, e o custos indiretos, por sua vez, se referem às 

perdas de produtividade na escola e no trabalho e às perdas por morte em decorrência da 

dengue. 

 

Custos da doença = custos diretos médicos + custos indiretos  

 

Custos diretos médicos 

Para os cálculos dos custos diretos médicos, foram utilizados dois métodos:  

a) Por custo médio: foram estimados os custos médicos diretos considerando o custos 

médios por paciente ambulatorial obtidos do estudo de Martelli et al. (2015) e por paciente 

hospitalizado obtidos de Machado et al. (2014) e de Martelli et al. (2015), multiplicados pelo 

número de casos notificados que receberam atendimento ambulatorial ou hospitalizado, 
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conforme demonstrado a seguir: 

 

Custos médicos diretos = (custo médio por paciente ambulatorial X nº casos 

notificados que receberam atendimento ambulatorial) + (custo médio por 

paciente hospitalizado X nº casos notificados que foram hospitalizados) 

b) Por utilização de serviços de saúde: os custos médicos diretos foram calculados 

levando-se em consideração os parâmetros de USS obtidos do estudo de Zara, et al. [s.d.] para 

visitas/consultas médicas, diagnóstico, procedimentos médicos, exames de imagem e manejo 

clínico e tratamento. Os preços de exames e procedimentos foram consultados no Sigtap 

(BRASIL, 2015e), os produtos farmacêuticos para hidratação e medicamentos foram 

consultados no BPS (BRASIL, 2015f) e derivados de sangue na Portaria Nº 1.469, de 10 de 

julho de 2006 (BRASIL, 2006). 

Custos diretos médicos = custos de consultas/visitas + custos de 

procedimentos + custos de exames diagnósticos + custos de exames de imagem 

+ custos de exames para manejo clínico + custos de tratamento 

 

Sendo, para custos de consultas/visitas:  

 

Custos de consultas médicas no ambulatório = nº médio de consultas X 

custo unitário X n° casos ambulatoriais notificados 

 

 

Custos de visitas médicas no hospital = nº médio de visitas X custo unitário 

X n° casos hospitalizados notificados  

 

Para custos de procedimentos: 

Custos de procedimentos = nº médio do procedimento (por tipo) X custo 

unitário X % usuários X n° casos notificados ambulatoriais 

 

Custos de procedimentos = nº médio do procedimento (por tipo) X custo 

unitário X % usuários X n° casos notificados hospitalizados 

 

Para custos de exames diagnósticos, de imagem e para manejo clínico: 

 

Custos de exames diagnósticos = nº médio do exame (por tipo) X custo 

unitário X % usuários X n° casos notificados ambulatoriais 
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Custos de exames diagnósticos = nº médio do exame (por tipo) X custo 

unitário X % usuários X n° casos notificados hospitalizados 

 

Para custos de tratamento (hidratação, medicamentos e derivados de sangue): 

 

Custos de tratamento ambulatorial = nº médio do produto (por tipo) X custo 

unitário X % usuários X n° casos notificados ambulatoriais 

 

 

Custos de tratamento hospitalar = nº médio do produto (por tipo) X custo 

unitário X % usuários X n° casos notificados hospitalizados 

 

Considerando que cerca de 70% dos pacientes hospitalizados procuram serviços 

ambulatoriais, foram acrescidos aos custos desses pacientes hospitalizados os custos médios 

da fase ambulatorial, conforme descrito por Martelli et al. (2015). 

c) Pela Tabela SUS (Sigtap): os custos diretos médicos de hospitalização foram 

calculados considerando o custo fixo por pacotes previamente estipulados de acordo com a 

Tabela SUS para dengue clássica e para dengue grave, multiplicado pelo número de casos 

notificados no Sinan, respectivamente. 

Custos de tratamento hospitalar pela Tabela SUS = (custo fixo por pacote 

para tratamento de dengue clássica X nº de casos notificados de internações por 

dengue clássica) + (custo fixo por pacote para tratamento de dengue grave X nº 

de casos notificados de internações por dengue grave) 

 

d) Por reembolso do SUS: os custos diretos médicos de hospitalização também foram 

calculados com base nos dados do SIH-SUS, considerando os valores médios efetivamente 

pagos por internação, multiplicados pelo número de casos hospitalizados, de acordo com a 

gravidade, conforme a seguir: 

 

Custos de tratamento hospitalar por reembolso SUS = (valor médio pago 

por internação por dengue clássica X n° de internações por dengue clássica) + 

(valor médio pago por internação por dengue grave X n° de internações por 

dengue grave) 
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e) Por reembolso do SUS e USS: os pacotes de reembolso pré-estabelecidos pelo MS 

para tratamento do paciente e de honorários médicos em hospitais possui um valor fixo para 

casos de internação por dengue clássica por até três dias, e por dengue grave por até cinco 

dias. Para estimar os custos, foram considerados o custo diário de tratamento de acordo com a 

gravidade do caso, multiplicado pelo número de casos hospitalizados e pelo tempo médio de 

permanência na unidade.  

 

Custos de tratamento hospitalar por pacote = (custo diário por internação 

por dengue clássica X n° de internações por dengue clássica X tempo médio 

de internação) + (custo diário por internação por dengue grave X n° de 

internações por dengue grave X tempo médio de internação) 

 

Custos indiretos por perdas de produtividade na escola/trabalho 

Os custos relacionados às perdas por ausência na escola e (ou) no trabalho foram 

estimados levando-se em consideração o custo médio indireto por paciente no setor público, 

obtido do estudo de Martelli et al. (2015), multiplicado pelo número de casos notificados no 

Sinan, em 2013 e 2014. 

 

Custos por perdas de produtividade = custo médio indireto no setor 

público X nº casos notificados no Sinan 

Custos indiretos por morte prematura em decorrência da dengue 

Os custos indiretos por perda econômica em decorrência das mortes prematuras por 

dengue foram estimados utilizando-se a abordagem do capital humano e pleno emprego. 

Para os cálculos, foram utilizados dois métodos:  

a) Fonte primária: foi considerado o custo médio apresentado por Martelli et al. 

(2015), multiplicado pelo número de óbitos por dengue notificado no Sinan, em 2013 e 2014. 

 

Custos casos fatais = custo médio por caso fatal X nº óbitos 

notificados no Sinan 

 

b) Fontes Previdência e Sinan: foram calculados os anos de trabalho perdidos, 

levando-se em consideração que, no Brasil, a idade mínima para aposentadoria é de 65 anos e 

60 anos para homens e mulheres, respectivamente (BRASIL, 2015c). Com base nos casos de 

óbitos notificados no Sinan, em 2013 e 2014, o tempo médio de vida foi de 45,3 anos para 
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homens e 44,7 anos para mulheres. Assim, os anos de trabalho perdidos foram 19,7 anos e 

15,3 anos para homens e mulheres, respectivamente. Foi então aplicada uma taxa de desconto 

padrão de 5% ao ano (BRASIL, 2014d), multiplicando-se o número de anos perdidos pelo 

fator de desconto (FD), a partir da fórmula FD=[1/(1+0,05)t], onde, t refere-se ao período de 

anos de trabalho perdidos, de acordo com o sexo, dado pela seguinte equação: 

 

Anos de trabalho perdidos = (idade mínima para aposentaria por sexo – 

idade média dos óbitos, por sexo) / (1+0,05)t 

 

Para obtenção do custo por morte prematura, foi multiplicado o valor do Produto 

Interno Bruto (PIB) brasileiro per capita, em 2013 e 2014, à média dos anos perdidos 

descontados 5% (IBGE, 2015b). 

 

Custos dos casos fatais = nº óbitos X nº anos de trabalho perdidos X PIB per capita 

4.2.4 Fatores de expansão 

Para ajustar a subnotificação dos casos de dengue no Sinan, foi conduzida uma análise 

de sensibilidade em dois cenários. No primeiro cenário (caso base), foi considerado o número 

oficial de registros no Sinan e, no segundo cenário, foram aplicados FE para o número de 

casos ambulatoriais (FE = 26,7) (SARTI et al., 2016) e para o número de casos hospitalizados 

(FE=1,6) (DUARTE; FRANÇA, 2006), conforme recomendado por outros estudos e 

diretrizes (ARMIEN et al., 2012; UNDURRAGA; HALASA; SHEPARD, 2013; SHEPARD 

et al., 2014a). 

4.2.5 Análise dos dados 

A análise de dados foi conduzida utilizando-se o programa Microsoft® Excel® 2013. 

Todos os custos foram calculados na moeda vigente brasileira (Real [R$]), e convertidos em 

dólares americanos (US$), utilizando-se a taxa de câmbio do Banco Central do Brasil do dia 

31 de dezembro de 2014 (R$ 1,00 = US$ 0,37648) (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 

2015a).   

Foi aplicada uma taxa de desconto de 5% para trazer custos e consequências 

incorridos no futuro para o ano de 2014, e aplicada a taxa oficial de inflação (Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo [IPCA]) para valores obtidos em anos anteriores a 2014 (BANCO 

CENTRAL DO BRASIL, 2015b). 
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4.3 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

O estudo foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade de Pernambuco, instituição coordenadora do estudo multicêntrico, com 

protocolo nº 94.121, em 11 de setembro de 2012 (Anexo A), em conformidade com a 

Resolução nº 196/1996, do Conselho Nacional de Saúde, vigente no período de aprovação do 

projeto de pesquisa. 

As instituições de saúde públicas e privadas forneceram anuências permitindo o acesso 

dos pesquisadores às unidades para captação prospectiva de casos e coleta de dados de 

prontuários médicos. 

Todos os participantes e (ou) responsáveis legais por menores de 18 anos assinaram o 

TCLE (Apêndice A), após a leitura das informações sobre os objetivos, riscos e benefícios da 

pesquisa, no primeiro contato presencial com o(a) entrevistador(a), ou seja, durante o 

recrutamento na unidade de saúde ou durante a visita à residência ou ao trabalho do paciente. 
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5. RESULTADOS 

 

Os resultados são apresentados na forma de dois artigos científicos: 

5.1 ARTIGO 1 - UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO PACIENTE COM DENGUE NO 

BRASIL, 2012-2013: UM ESTUDO MULTICÊNTRICO  

Autores: Ana Laura de Sene Amâncio Zara, Celina Maria Turchi Martelli, João Bosco 

Siqueira Júnior, Mírian Perpétua Palha Dias Parente, Wayner Vieira de Souza, Fanny Cortes, 

Michelle Quarti Machado Rosa, Consuelo Silva Oliveira, Maria Cynthia Braga, Fabiano 

Geraldo Pimenta Junior, Luciana Ribeiro Bahia, Márcia Costa Ooteman Mendes, Noêmia 

Teixeira de Siqueira Filha e Cristiana Maria Toscano. 

 

Esse artigo será submetido para publicação no periódico PLoS ONE Neglected Diseases. 
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Abstract 30 

Objectives: To describe health services utilization (HSU) patterns of dengue patients in 31 

Brazil during an epidemic dengue transmission period. 32 

Methods: We estimated the HSU by dengue patients considering the following components: 33 

medical services, diagnostic tests, laboratory tests, case management exams, imaging exams, 34 

and treatment. HSU was stratified by healthcare sector and severity of illness (WHO criteria). 35 

Hospitalized and outpatients dengue cases were ascertained from a convenience sample of 36 

hospitals and healthcare units in public and private health sectors in six municipalities located 37 

in four dengue endemic regions in Brazil: Midwest, Goiania; Southeast, Belo Horizonte and 38 

Rio de Janeiro; Northeast: Teresina and Recife; and the North, Belem, during the dengue 39 

season of 2012-2013. All patients included in the study were interviewed approximately 15 to 40 

20 days after the onset of symptoms, and an additional phone interview was conducted to 41 

assess the participant´s heath status after 30 days of the onset of disease.  42 

Main findings: Of the 2,035 participating patients, 1,167 (57.3%) were female, 1,657 43 

(81.4%) were outpatients, 378 (18.6%) were hospitalized, and 1,361 (66.9%) patients were 44 

from the public health sector. There were 398 (19.6%) children (≤ 14 years old) and 1,637 45 

(80.4%) adults. In the public sector, ambulatory patients underwent an average of 1.9 medical 46 

visits (SD=1.3) during the episode of the disease and the average number of visits was higher 47 

for hospitalized patients (average=4.5). In the public sector, the proportion of outpatients in 48 

whom IgM serology (p=0.04), X-ray (p=0.002) and urinalysis (p<0.001) was performed is 49 

significantly higher among outpatients with warning signs when compared to group without 50 

warning signs. The use of NS1 test for dengue diagnosis (p=0.04), tomography (p=0.03), and 51 

measurements of serum potassium (p=0.02), blood glucose (p=0.03), creatinine (p<0.001) and 52 

blood gases (p<0.001) was significantly higher in more severe patients, when compared to 53 

hospitalized patients with early warning signs. The vast majority of hospitalized patients had 54 

full blood count, platelet count and hematocrit performed, in both public and private sector. 55 

Regarding medications, the majority of patients received antipyretic/analgesic. 56 

Conclusions: Our results demonstrate that HSU patterns vary significantly by health sector 57 

and severity of illness. In general, the pattern of HSU is in accordance with the MoH 58 

guidelines. These results are useful for estimating dengue cost, particularly in settings where 59 

primary cost data collection is not feasible. 60 

Keywords: Dengue; Health Service Utilization; Direct Costs; Economic Evaluation. 61 
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Introduction 62 

Dengue illness presents a substantial burden with an annual estimate of 390 million infections 63 

worldwide1. In the Americas, the cost of dengue illness alone was estimated at U$2.1 billion 64 

per year excluding the cost of surveillance, vector control and mobilization activities. 65 

Approximately, 60% of the costs of each dengue episode correspond to indirect costs, mainly 66 

productivity losses2. In Brazil, more than 11 million dengue cases were reported from 1990 to 67 

2015, when approximately 111,000 severe cases and 4,800 deaths were also registered3–6. The 68 

estimated annual cost of dengue in Brazil as reported by previous studies is substantial, 69 

ranging from US$ 371 million in 20097 to US$ 1,228 million in 20138. During epidemic 70 

years, an estimated 125 Disability-Adjusted Life Years (DALY) per million individuals were 71 

lost to dengue annually in Brazil9. 72 

Several studies on dengue cost of illness (COI) have been conducted worldwide, most of them 73 

primary studies with collection of healthcare resource utilization data from both hospitalized 74 

and ambulatory patients2,7,10–15. Despite being the gold standard for the estimation of direct 75 

medical costs in COI estimation, primary studies are usually lengthy, costly and requires 76 

intensive field work for data collection16,17.  77 

HSU includes all contact with health services, such as medical visits and hospitalization, 78 

medication consumed, equipment used, and diagnostic tests performed17. HSU patterns of 79 

dengue patients are influenced by disease severity of illness and type of healthcare services7.  80 

Direct medical costs in COI studies can also be estimated using secondary data sources, 81 

considering the epidemiologic characteristics of cases and healthcare service utilization 82 

(HSU) profiles based on severity of illness, type of healthcare service used (outpatient and 83 

hospitalized), and healthcare sector (public and private). HSU patterns of dengue cases has 84 

not been described in detail.  85 

Dengue case management guidelines are based on evidence and therefore are similar in 86 

different countries. Considering that HSU patterns by dengue patients is strongly related to 87 

treatment guidelines in use18,19, better understanding of HSU by dengue patients is necessary 88 

for improving the estimation of the COI.  89 
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Patients with suspected dengue illness will utilize healthcare resources as outpatients and/or 90 

hospitalized patients, in the public or private health sectors. Dengue notification is mandatory 91 

in Brazil. Suspected cases are notified to the National Surveillance System (SINAN). Severe 92 

cases must be reported online within 24 hours of case identification20. Case management 93 

follows the National Guideline for Dengue Diagnosis and Case Management from the 94 

Brazilian Ministry of Health (MoH)19.  95 

The Brazilian health system is composed of the public-private mix21. The public sector 96 

(Sistema Único de Saúde [SUS]) is made available to the whole population, and the private 97 

sector provides health services to about 28% of the population22. The public sector also 98 

finances and is responsible for the implementation of disease prevention and control activities 99 

as proposed by the National Dengue Prevention and Control Program (PNCD)5.  100 

This current study is part of a multicenter study performed in Brazil to describe the direct and 101 

indirect costs of dengue8. Here, we aim to describe HSU patterns of dengue cases by 102 

healthcare sector, age group, and severity of illness.  103 

Methods 104 

Design and study setting. We performed a descriptive analysis of HSU patterns of a cohort 105 

of dengue cases prospectively identified in a multicenter study in Brazil, considering both the 106 

public and private healthcare system perspectives. This study was conducted in 2012-2013 in 107 

6 municipalities which are state capitals located in 4 regions of the country where dengue 108 

virus circulates: 1) Midwest: Goiania city/Goiás State, 2) Southeast: Belo Horizonte city 109 

/Minas Gerais State and Rio de Janeiro city/Rio de Janeiro State, 3) Northeast: Teresina city 110 

/Piauí State, Recife city/Pernambuco State and 4) North: Belem city/Para State. All these 111 

municipalities have had high incidence of dengue illness in 2012-20134.  112 

Study population and sample size.  A convenience sample of healthcare units and hospitals 113 

was selected from both public and private sectors in the participating municipalities, from 114 

which a sample of 2,035 patients was then selected. This sample included both adults and 115 

children and outpatients and hospitalized patients. Further details of the study is describe 116 

elsewhere8. 117 
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Case definition and ascertainment. In all participating municipalities, patients with dengue 118 

clinical diagnosis and were prospectively ascertained. These patients with a dengue clinical 119 

diagnosis were invited to participate in the study. Those who agreed were asked to sign an 120 

informed consent. If children, consent was signed by the parent or legal guardian. A dengue 121 

case was defined as a patient presenting fever < 7 days of duration plus at least two or more 122 

signs and symptoms: headache, retro-orbital pain, myalgia, arthralgia, prostration or rash 123 

(diagnosis by clinical and epidemiological criteria). Laboratory confirmed cases were 124 

suspected cases tested positive for IgM serology, viral isolation, reverse transcription 125 

polymerase chain reaction (RT-PCR) or NS1 antigen19.  126 

Severity and clinical management of cases. We considered specific procedures to each 127 

classification group regarding diagnostic tests, laboratory and imaging follow up exams, and 128 

treatment (hydration, blood derivates, and medications). A WHO dengue severity criteria was 129 

used for case classification: 1) dengue without warning signs; 2) dengue with warning signs; 130 

and 3) severe dengue18. After case classification by WHO criteria, we consider the ABCD 131 

protocol recommended by the Brazilian MoH for clinical management of dengue patients, 132 

which considers patient´s clinical condition as a proxy for risk of complications in: a) Group 133 

A (mild): absence of induced or spontaneous bleeding manifestations and without warning 134 

signs; b) Group B (moderate): hemorrhagic manifestations induced or spontaneous; c) Group 135 

C (severe): presence of warning signs; d) Group D (very severe) presence of shock signs, 136 

respiratory distress, severe bleeding, severe organs dysfunction19. Group A was considered as 137 

dengue without warning signs, Groups B and C as dengue with warning signs, and Group D 138 

as severe dengue.   139 

Data collection. Data collection was performed at the moment of recruitment and at a 140 

schedule visit approximately 15 to 20 days after the onset of symptoms. Additionally, for 141 

hospitalized patients, data was extracted from medical charts. Data collected included 142 

demographic, clinical and epidemiologic characteristics, and HSU information. 143 

HSU specific information included access and type of healthcare service during the dengue 144 

episode, type and quantity of diagnostic and follow up exams (including laboratory and 145 

imaging) performed, type and quantity of medical procedures performed, and type and 146 

quantity of medications used. If data was obtained from the patient (for outpatients), written 147 

confirmation of information provided by the patient was requested, such as medical 148 
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prescriptions, exam requests or printed results, and boxes of medications. Data from the 149 

follow-up record of dengue patients was also obtained when available – as description of 150 

types, dates and results of diagnostic exams are recorded in it19. For hospitalized patients, data 151 

was obtained from patient record review which was performed by data collectors at the 152 

hospital where the patient was hospitalized. In addition to the data described above, data on 153 

hospital length of stay was also obtained. Laboratory data on diagnostic tests and serotype 154 

identified, when available, were obtained from SINAN.  155 

HSU components considered were categorized into the following categories: medical 156 

services, diagnostic and case management exams, and treatment. For each HSU component, 157 

specific items were identified for both outpatient and hospitalized patients (Chart 1).  158 

[Insert Chart 1] 159 

All data was collected electronically in tablets, through a software developed for this study 160 

(http://www.cpqam.fiocruz.br/custodengue/), with online transmission of data to a central 161 

database. If no internet was available at the time of data collection, data was collected in 162 

printed forms.  163 

Data analysis. HSU patterns were described stratified by healthcare service type (outpatient 164 

and hospitalized patient), sector (public and private), severity of dengue cases, and age groups 165 

(0-14; >15 years old). The absolute and relative frequencies of categorical variables were 166 

estimated. Means and standard deviations (SD) were estimated for continuous variables. 167 

Fisher’s Exact, Chi-Square or Chi-Square Linear Trend tests were used for categorical 168 

variables and Student t-test was used when comparing means of continuous variables. 169 

Significance level was 5% (p<0.05). All data were entered into Microsoft Excel® and 170 

analyzed using IBM® SPSS® Statistics version 22.0.  171 

Ethical considerations. The study was approved by the local Institutional Review Board 172 

(IRB), N° 94.121 (Plataforma Brasil), in accordance to International and National Guidelines 173 

for human subjects research. 174 

Results 175 

http://www.cpqam.fiocruz.br/custodengue/
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Of the 2,035 participating patients, 1,167 (57.3%) were female, 1,657 (81.4%) were 176 

outpatients, 378 (18.6%) were hospitalized, and 1,361 (66.9%) patients were from the public 177 

health sector. There were 398 (19.6%) children (≤ 14 years old) and 1,637 (80.4%) adults. 178 

Characterization of outpatients and hospitalized dengue patients by type of healthcare services 179 

used is presented in Table 1. The proportion of children recruited was larger in the public 180 

sector (n=299, 22.0%) when compared to the private sector (n=99, 14.7%) (p<0.01). Age 181 

distribution of patients among hospitalized patients was similar in the public and private 182 

healthcare sectors (p=0.40). Case distribution by gender and severity of illness was similar in 183 

the public and private health sectors both for hospitalized and outpatients. Proportion of 184 

patients recruited from private and public healthcare sectors varied significantly by study site 185 

(p<0.01) (Table 1).  186 

[Insert Table 1] 187 

HSU patterns for dengue patients are presented by components. In Table 2 we present medical 188 

services utilized by dengue patients, by outpatient and hospitalized patients, and severity for 189 

both public and private healthcare sectors. In the public sector, ambulatory patients underwent 190 

an average of 1.9 medical visits (SD=1.3) during the episode of the disease, with no 191 

difference between outpatients with and without warning signs (groups A and B) (p=0.33). 192 

The average number of visits was higher for hospitalized patients, being significantly higher 193 

for more severe patients (group D) (average=14.0) when compared to patients with warning 194 

signs (Group C) (average=4.5; p<0.001). Likewise, average length of stay (LOS) was higher 195 

in severe hospitalized when compared to patients with warning signs (p<0.001). The average 196 

number of procedures performed did not differ among those who required them, when 197 

comparing patients in groups C and D. In the private sector, outpatients had on average 2.2 198 

(SD=1.6) medical visits, with no significant differences between groups A and B (p=0.67). 199 

Similar findings were observed for hospitalized patients in the private sector, with an average 200 

5.1 (SD=3.9) medical visits, and no difference between patients in groups C and D (p=0.59). 201 

The average length of stay was 4.0 days (SD=2.8), and LOS did not differ by severity 202 

(p=0.72). 203 

[Insert Table 2] 204 
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In Tables 3a and 3b we present utilization of exams for diagnosis and case management, by 205 

outpatient and hospitalized patients, and severity, in the public and private healthcare sectors, 206 

respectively. Considering outpatients in the public sector, the proportion of patients in whom 207 

IgM serology (p=0.04), X-ray (p=0.002) and urinalysis (p<0.001) was performed is 208 

significantly higher among outpatients in severity group B (with warning signs) when 209 

compared to group A (without warning signs). The use of other exams was similar among 210 

patients, regardless of severity. While a significant proportion of outpatients had serology 211 

(46.5%), and full blood count (74.7%) performed, very few patients (3.7%) had the tourniquet 212 

test performed, which is considered a must for staging dengue severity of disease. For 213 

hospitalized patients, the vast majority of patients had full blood count (87.1%), platelet count 214 

(93.1%) and hematocrit performed (90.8%). Recommended resources for hospitalized 215 

patients, such as IgM serology, chest X-ray, full blood count, and transaminases and 216 

creatinine dosage were underutilized. 217 

[Insert Table 3a] 218 

In the private sector health services utilization did not vary by severity of cases, both among 219 

outpatients (Groups A and B), the hospital (Groups C and D). For diagnosis of dengue, 51.7% 220 

of outpatients used IgM serology and for clinical follow-up, 95.1% used blood count. The 221 

tourniquet test was performed in 7.4% of patients. Among hospitalized patients, 50.9% had 222 

IgM serology performed, 31.1% X-ray, and more than 90% of patients had full blood count, 223 

platelet count and hematocrit tests performed. Despite not being commended for hospitalized 224 

patient, the tourniquet test was performed in 8.8% of hospitalized patients with warning signs 225 

(Group C). 226 

[Insert Table 3b] 227 

In Tables 4a and 4b we present treatment received by dengue patients, by outpatient and 228 

hospitalized patients, and severity, in the public and private healthcare sectors, respectively. 229 

In the public sector, the proportion of outpatients with warning signs (Group B) who received 230 

oral rehydration therapy (oral saline) was higher when compared to patients without warning 231 

signs (Group A) (p=0.02). Regarding medications, 68.3% of patients received antipyretic / 232 

analgesic. Despite not being recommended by the MoH and WHO, some patients received 233 

anti-ulcer and antibiotics. Among hospitalized patients in the public sector, 89.4% received IV 234 
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saline, and 53% IV glucose solution for hydration, while 72.8% received antipyretic/analgesic 235 

medication. 236 

[Insert Table 4a] 237 

In the private sector, the proportion of outpatients with warning signs (Group B) who received 238 

oral rehydration therapy (oral saline) was higher when compared to patients without warning 239 

signs (Group A) (p=0.04). The use of saline solution was similar among patients in Groups A 240 

and B. Regarding medications, 41.9% of patients received antipyretic/analgesic. Some 241 

outpatients also made use of anti-ulcer and antibiotics. Among hospitalized patients, 86.3% 242 

received IV saline solution, and 53.4% IV glucose solution for hydration, while 78.9% used 243 

antipyretics/analgesics. Some hospitalized patients also received antibiotics and anti-ulcer, not 244 

recommended by the MoH and WHO for management of dengue patients. 245 

[Insert Table 4b] 246 

Discussion 247 

To our knowledge this is the first detailed HSU for dengue study conducted in an endemic 248 

country with a multicenter approach. As strengths our study included several types of 249 

healthcare facilities in both private and public sectors across four dengue-endemic regions in 250 

Brazil in order to provide more representative HSU estimates of the population assessed. 251 

Moreover, the cases recruited were in line with data obtained in the national system 252 

information by sex and age, suggesting that they were representative of the population in 253 

those regions. Also, similar income level distributions across the regions were according to 254 

census data. In addition, the design of our study is consistent with the recommendations of 255 

current guidelines17.  256 

The main limitation of our study was that some outpatients could not specify which 257 

medications, laboratory and diagnostic tests were performed. In addition, our study focused 258 

on the HSU estimates in urban areas of Brazil, with a structured network of medical services 259 

and performed in epidemic period, which may not be extrapolated to other scenarios, such as 260 

less urbanized areas and inter-epidemic periods. Considering the study design, it was not 261 
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possible to evaluate the HSU patterns by patients who died due to dengue, which can lead 262 

underestimation the HUS for more severe patients. 263 

More virulent serotypes/genotypes can lead to more severe symptoms and result in increase of 264 

dengue hemorrhagic fever cases, such as evidenced by the increase in hemorrhagic cases 265 

when serotypes 2 and 3 were predominant.23–25 In addition, multiple infections with different 266 

serotypes may lead to more severe cases due to antibody-dependent enhancement (ADE) a 267 

more intensive immune response from infected individuals.26 In Brazil, serotype 4 was 268 

reintroduced in 201027, and since then there is co-circulation of all 4 dengue serotypes in all 269 

endemic regions in the country. In this study, it was not possible to establish an association 270 

between circulating serotypes with patterns of HSU, since it was not carried out to identify the 271 

predominant serotypes among the study participants. According to MoH, in 2012-2013, there 272 

was circulation of serotypes DENV1 and DENV4 in Goiania and Belo Horizonte, DENV4 in 273 

Belem and Teresina, DENV1, DENV3 and DENV4 in Rio de Janeiro and DENV1, DENV2 274 

and DENV3 in Recife (SINAN). 275 

Our results demonstrate that HSU patterns vary significantly by health sector and severity of 276 

illness. Higher HSU by hospitalized patients compared to outpatients was expected, since the 277 

increase in dengue case severity requires greater care and may intensify the mobilization of 278 

healthcare services, as previously described in other cost studies of dengue.7,10,15,28 Although 279 

the HSU is higher among more severe cases, the occurrence of a larger number of less severe 280 

outpatients directly overwhelm the health services, obstructing the service and increasing the 281 

waiting time for the patients and, in general, reduce the quality of services provided. It is not 282 

unusual for the health services to adopt alternative strategies during dengue epidemics to meet 283 

the demand for health services. Most of contingency plans developed by local or national 284 

authorities foresee that the health structure requires this adaptation at a certain stage of the 285 

epidemic29.  286 

The decision to use these items depends primarily on the assessment of individual clinical 287 

characteristics such as the presence of comorbidities, coinfections and special medical 288 

conditions (infants < 2 years, pregnant women, adults > 65 years)19. The presence and 289 

intensity of comorbidities have been considered risk factors for developing severe forms of 290 

dengue, requiring differentiated clinical follow-up, including patients with hypertension, 291 
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diabetes mellitus, bronchial asthma, chronic hematological or kidney disease, serious illness 292 

cardiovascular system, liver diseases, acid-peptic disease or autoimmune19. Our study not 293 

individually evaluated the presence of comorbidities, coinfections and special medical 294 

conditions during the episode of dengue.  295 

We observed that the outpatients and hospitalized patients used healthcare resource items in 296 

the public and private sectors. The results suggest that these units follow the same clinical 297 

management guidelines for the diagnosis and treatment of patients with suspected dengue in 298 

the both sectors19, ensuring equal attention to the client/patient, regardless of payment source. 299 

However, support clinical exams were more common in the private sector, highlighting the 300 

difference in resources available in the two systems. 301 

In general, the pattern of HSU is in accordance with the MoH guidelines, with some 302 

exceptions for use of laboratorial and imaging exams. It is important to highlight that Brazil 303 

has adopted the ABCD classification criteria for clinical management of dengue patients since 304 

2002 and these recommendations should guide HSU patterns by patients30. This strategy 305 

anticipated the 2009 WHO recommendations for clinical management in almost a decade. 306 

However, despite this early adoption, the compliance with the national guideline by 307 

physicians is still needs improvements, especially regarding diagnostic tests, transaminases 308 

test, creatinine test and chest x-rays. The need for these support exams have been previously 309 

described in a study conducted in one of the study sites in 2005 (Goiânia). Patients with 310 

dengue hemorrhagic fever had abnormal liver enzyme levels, with a >3-fold increase in 311 

aspartate aminotransferase level, compared with the range of values considered to be 312 

normal31. Similar results of abnormal liver enzyme values associated with disease severity 313 

were also observed elsewhere32–34.  314 

Positive tourniquet test is a frequent manifestation in dengue cases, especially in severe cases, 315 

and although not specific, serves as a warning for the risk of progression to severe forms19,35. 316 

There has been previous discussions of the usefulness of the tourniquet test for being 317 

considered ineffective. However, based on scientific evidence, the MoH recommends the 318 

tourniquet test should be mandatorily performed in all suspected dengue patients without 319 

signals of bleeding, with constant clinical monitoring19. Given the continental dimensions of 320 
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Brazil and scarcity of resources, the tourniquet is a quick, easy and inexpensive test to be 321 

performed and should not be neglected. 322 

The rational use of specific dengue diagnostic tests is required due to the cost and availability. 323 

The dengue surveillance system in Brazil recommends a serological test for all outpatients in 324 

non-epidemic periods and for 10% during epidemics19. Every year, 30% to 40% of reported 325 

cases have at least an IgM test performed. These diagnostic tests not essential for clinical 326 

management of outpatients, but according to the current guideline of the Brazilian MoH for 327 

dengue management serology and virus isolation are mandatory tests for groups C and D36. In 328 

our study only ~60% of hospitalized patients performed serology and ~1% performed virus 329 

isolation.  330 

As new technologies become available for dengue prevention and control, further studies will 331 

be necessary to estimate economic burden of dengue, especially for the impact assessment of 332 

such interventions. These results are useful for estimating dengue cost, particularly in settings 333 

where primary cost data collection is not feasible.  334 

Brazil currently faces a complex epidemiological scenario characterized by epidemics caused 335 

by three arbovirus transmitted by Aedes aegypti: dengue, chikungunya37 e zika38,39. Therefore, 336 

it is likely that the pattern of HSU for patients with clinically suspected dengue will change, 337 

especially regarding the increase of use of differential diagnosis, since the three arboviruses 338 

have similar signs and symptoms40. These new scenario associated with the increasing dengue 339 

trends in the country make it necessary to continuously monitor the HSU to understand the 340 

dynamics of resources and services use in the face of a likely increase in demand in the health 341 

units.  342 
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Chart and tables  481 

Chart 1 - Healthcare resource items considered for health services utilization estimation, 482 

by healthcare components and type of facilities. Brazil, 2012-2013 483 

 484 

Healthcare 

components 

Healthcare resource items 

Outpatients Hospitalized patients a 

Medical 

services 

Number of medical 

visits 

Number of medical visits b 

Length of stay (days) 

Procedures: surgery, catheter, chest puncture 

Diagnostic 

and case 

management 

exams 

Diagnostic tests: IgM serology, viral isolation, NS1 antigen, RT-PCR 

Imaging exams: X-ray, ultrasound, tomography, etc. 

Case management: tourniquet, full blood count, platelets count, 

hematocrit, blood glucose test, serum albumin test, urinalysis, etc. 

Treatment 

Hydration: saline solution, ringer lactate solution, glucose solution, etc. 

Blood derivates: platelets, erythrocytes, etc. 

Medications: antipyretic, analgesic, antiemetic, antiallergic, etc. 

a Hospitalized patients: hospital stay of at least one day. 485 
b Numbers of medical visits during hospitalization. 486 
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Table 1 - Characterization of dengue patients included in the study, by outpatients and hospitalized patients, and healthcare sectors. 487 

Brazil, 2012-2013 488 

Participants' characteristics 

Outpatients   Hospitalized patients  
Total          

n=2,035    Public  

   n=1,144 

  Private    

  n=513 
p-value 

  

Public    

n=217 

   Private     

    n=161 
p-value 

 

n (%) n (%) 
   n (%)  n (%) 

 
    n (%) 

Age group (years)                          

 

0 - 14 248 (21.7) 67 (13.1) <0.01e 
 

51 (23.5) 32 (19.9) 0.40  398 (19.6) 

 

> 15 896 (78.3) 446 (86.9) 
  

166 (76.5) 129 (80.1) 
 

 1,637 (80.4) 

Sex                           

 

Female 650 (56.8) 299 (58.3) 0.58 
 

122 (56.2) 96 (59.6) 0.51  1,167 (57.3) 

 

Male 494 (43.2) 214 (41.7) 
  

95 (43.8) 65 (40.4) 
 

 868 (42.7) 

Dengue classification (WHO)a                             

 

Dengue without warning signs 1,037 (90.6) 468 (91.2) 0.71 
 

- - - - 0.25  1,505 (74.0) 

 

Dengue with warning signs 107  (9.4) 45  (8.8) 
  

211 (97.2) 160 (99.4) 
 

 523 (25.7) 

 

Severe     - -     - - 
  

6   (2.8) 1 (0.6) 
 

 7  (0.3) 

Site/Region                           

 

Goiania/Midwest  144 (12.6) 129 (25.1) <0.01e 
 

72 (33.3) 42 (26.1) <0.01e  387 (19.0) 

 

Belo Horizonte/Southeast 123 (10.8) 167 (32.6) 
  

71 (32.7) 17 (10.6) 
 

 378 (18.6) 

 

Rio de Janeiro/Southeast 170 (14.9) 82 (16.0) 
  

    - - 27 (16.8) 
 

 279 (13.7) 

 

Teresina/Northeast  324 (28.3) 31  (6.0) 
  

30 (13.8) 30 (18.6) 
 

 415 (20.4) 

 

Recife/Northeast  155 (13.5) 104 (20.3) 
  

27 (12.4) 11  (6.8) 
 

 297 (14.6) 

  Belem/North 228 (19.9)    - - 
 

  17  (7.8) 34 (21.1) 
 

 279 (13.7) 

 a Dengue case classification by World Health Organization: 1) dengue without warning signs (live in/travel to dengue endemic area, fever and two of the 489 
following criteria: nausea, vomiting, rash, aches and pains, tourniquet test positive, leukopenia,  any warning sign); 2) dengue with warning signs (abdominal 490 
pain or tenderness, persistent vomiting, clinical fluid accumulation, mucosal bleed, lethargy, restlessness,  liver enlargement >2 cm, laboratory: increase in 491 
hematocrit test concurrent with rapid decrease in platelet count) and 3) severe dengue (severe plasma leakage leading to: shock (DSS), fluid accumulation with 492 
respiratory distress; severe bleeding as evaluated by clinician; severe organ involvement: liver [hepatic transaminases >=1000]; central nervous system 493 
[impaired consciousness]; heart and other organs). 494 
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Table 2 - Utilization of medical services by dengue patients, by outpatient and 495 

hospitalized patients, and severity. Brazil, 2012-2013 496 

Medical services 

Dengue classification by severity, WHO criteriaª 

Outpatients (n=1,657)                                 Hospitalized patients (n=378)                       

Without 

warning 

signs - A 

(n, %) 

With 

warning 

signs - B 

(n, %) 

p-

value 
Total 

  

With 

warning 

signs - C   

(n, %) 

Severe - D 

(n, %) 

p-

value 
Total  

Public sector (n=1,037) (n=107)   (n=1,144)   (n=211) (n=6)   (n=217) 

  Medical visits                   

  

Average (SD) 1.9 (1.3) 2.1 (1.4) 0.33ᵇ 1.9 (1.3) 

 

4.5 (3.2) 14.0 (12.6) <0.001ᵇ 4.8 (4.0) 

  Length of stay (days)                    

  

Average (SD) - - - - 

 

4.0 (2.5) 9.3 (8.3) <0.001ᵇ 4.0 (2.5) 

  Procedures                   

  

Surgery (n; %) - - - - 

 

- 1 (16.7) 0.06ᶜ 1 (0.5) 

   

Average (SD) - - - - 

 

- 1.0 (-) - 1.0 (-) 

  

Urinary catheter (n; %) - - - - 

 

2 (0.9) 3 (50.0) <0.001ᶜ 5 (2.3) 

   

Average (SD) - - - - 

 

10.0 (12.7) 1.0 (-) 0.27ᵇ 4.6 (8.1) 

  

Venous catheter (n; %) - - - - 

 

76 (36.0) 5 (83.3) 0.06ᶜ 81 (37.3) 

   

Average (SD) - - - - 

 

1.3 (0.7) 1.4 (0.6) 0.73ᵇ 1.3 (0.7) 

  

Nasogastric catheter (n; %) - - - - 
 

- 2 (33.3) 0.001ᶜ 2 (0.9) 

   

Average (SD) - - - - 
 

- 1.0 (-) - 1.0 (-) 

Private sector (n=468) (n=45)   (n=513)   (n=160) (n=1)   (n=161) 

  Medical visits                    

  

Average (SD) 2.2 (1.6) 2.3 (1.5) 0.67ᵇ 2.2 (1.6) 

 

5.1 (3.9) 3.0 (-) 0.59ᵇ 5.1 (3.9) 

  Length of stay (days)                    

  

Average (SD) - - - - 

 

4.0 (2.8) 3.0 (-) 0.72ᵇ 4.0 (2.8) 

  Procedures                   

  

Surgery (n; %) - - - - 

 

- - - - 

   

Average (SD) - - - - - - - - - 

  

Urinary catheter (n; %) - - - - 

 

1 (0.6) - 0.99ᶜ 1 (0.6) 

   

Average (SD) - - - - 

 

1.0 (-) - - 1.0 (-) 

  

Venous catheter (n; %) - - - - 

 

60 (37.5) - 0.28ᶜ 60 (37.3) 

   

Average (SD) - - - - 

 

1.7 (1.0) - - 1.7 (1.0) 

  

Nasogastric catheter (n; %) - - - - 
 

- - - - 

      Average (SD) - - - -   - - - - 
ª WHO. Dengue: guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control. Geneva: WHO, 2009. 160 p. and BRASIL. Dengue: diagnóstico 497 
e manejo clínico - adulto e criança. 4.ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 80 p. ᵇ Student's T-Test (p<0.05).ᶜ Fisher's Exact Test (p<0.05). 498 
SD: standard deviation. 499 
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Table 3a - Utilization of diagnostic and case management exams by dengue patients in 500 

the public healthcare sector, by outpatient and hospitalized patients, and severity. 501 

Brazil, 2012-2013 502 

Diagnostic and case 

management exams 

Dengue classification by severity, WHO criteriaª 

Outpatients    Hospitalized patients 

Without 

warning 

signs - A 

(n=1,037) 

With 

warning 

signs - B 

(n=107) 

p-value 
Total 

(n=1,144)    

  

With 

warning 

signs - C   

(n=211) 

Severe - D 

(n=6) 
p-value 

Total 

(n=217)    

Diagnostic                    

 

IgM serology (n; %) 472 (45.5) 60 (56.1) 0.04ᵇ 532 (46.5) 

 

71 (33.6) 4 (66.7) 0.22ᵈ 75 (34.6) 

  

Average (SD) 1.3 (0.5) 1.4 (0.6) 0.22ᶜ 1.3 (0.5) 

 

1.3 (0.7) 1.3 (0.5) 0.99ᶜ 1.3 (0.7) 

 

NS1 antigen (n; %) - - - - 

 

21 (10.0) 3 (50.0) 0.04ᵈ 24 (11.1) 

  

Average (SD) - - - - 

 

1.1 (0.3) 1.0 (-) 0.14ᶜ 1.1 (0.3) 

 

RT-PCR (n; %) - - - - 

 

3 (1.4) 1 (16.7) 0.21ᵈ 4 (1.8) 

 

Viral isolation (n; %) 14 (1.4) 1 (0.9) 0.99ᵇ 15 (1.3) 

 

1 (0.5) 1 (16.7) 0.11ᵈ 2 (0.9) 

Imaging       
 

          

 

X-ray (n; %) 64 (6.2) 15 (14.0) 0.002ᵇ 79 (6.9) 

 

48 (22.7) 3 (50.0) 0.29ᵈ 51 (23.5) 

  

Average (SD) 1.2 (0.4) 1.3 (0.8) 0.48ᶜ 1.2 (0.5) 

 

1.2 (0.5) 1.3 (0.6) 0.74ᶜ 1.2 (0.5) 

 

Ultrasound (n; %) 14 (1.4) 2 (1.9) 0.90ᵈ 16 (1.4) 

 

24 (11.4) 2 (33.3) 0.31ᵈ 26 (12.0) 

  

Average (SD) 1.0 (-) 4.5 (4.9) 0.50ᶜ 1.4 (1.8) 

 

1.1 (0.3) 1.0 (-) 0.11ᶜ 1.1 (0.3) 

 

Tomography (n; %) 5 (0.5) - 0.99ᵈ 5 (0.4) 

 

5 (2.4) 2 (33.3) 0.03ᵈ 7 (3.2) 

  

Average (SD) 1.0 (-) - - 1.0 (-) 

 

1.0 (-) 1.0 (-) - 1.0 (-) 

Case management       
 

          

 

Tourniquet ᵉ (n; %) 35 (3.4) 7 (6.5) 0.18ᵈ 42 (3.7) 

 

39 (18.5) - 0.60ᵈ 39 (18.0) 

  

Average (SD) 1.1 (0.7) 1.1 (0.4) 0.99ᶜ 1.1 (0.6) 

 

1.7 (1.7) - - 1.7 (1.7) 

 

Full blood count (n; %) 770 (74.3) 84 (78.5) 0.33ᵇ 854 (74.7) 

 

183 (86.7) 6 (100.0) 0.86ᵈ 189 (87.1) 

  

Average (SD) 1.9 (1.4) 2.2 (1.5) 0.08ᶜ 2.0 (1.4) 

 

2.9 (2.1) 6.5 (4.0) 0.08ᶜ 3.0 (2.2) 

 

Platelets count (n; %) - - - - 

 

196 (92.9) 6 (100.0) 0.99ᵈ 202 (93.1) 

  

Average (SD) - - - - 

 

4.1 (2.9) 6.8 (4.8) 0.23ᶜ 4.2 (3.0) 

 

Hematocrit (n; %) - - - - 

 

191 (90.5) 6 (100.0) 0.99ᵈ 197 (90.8) 

  

Average (SD) - - - - 

 

4.2 (3.0) 6.5 (4.0) 0.07ᶜ 4.2 (3.0) 

 

Serum albumin (n; %) - - - - 

 

32 (15.2) 3 (50.0) 0.11ᵈ 35 (16.1) 

  

Average (SD) - - - - 

 

1.3 (0.7) 2.3 (2.3) 0.53ᶜ 1.4 (0.9) 

 

Serum potassium (n; %) - - - - 
 

61 (28.9) 5 (83.3) 0.02ᵈ 66 (30.4) 

  

Average (SD) - - - - 
 

1.9 (1.5) 4.4 (3.7) 0.21ᶜ 2.1 (1.8) 

 

Serum sodium (n; %) - - - - 
 

60 (28.4) 4 (66.7) 0.13ᵈ 64 (29.5) 

  

Average (SD) - - - - 
 

1.9 (1.5) 4.3 (2.5) 0.03ᶜ 2.1 (1.6) 

 

Chloremia (n; %) - - - - 
 

31 (14.7) 3 (50.0) 0.10ᵈ 34 (15.7) 

  

Average (SD) - - - - 
 

2.2 (1.9) 2.7 (0.6) 0.66ᶜ 2.2 (1.8) 

 

Blood gases (n; %) - - - - 
 

9 (4.3) 5 (83.3) <0.001ᵈ 14 (6.5) 

  

Average (SD) - - - - 
 

1.4 (0.7) 4.2 (3.9) 0.19ᶜ 2.4 (2.6) 

 

Blood glucose (n; %) 5 (0.5) 1 (0.9) 0.89ᵈ 6 (0.5) 
 

37 (17.5) 4 (66.7) 0.03ᵈ 41 (18.9) 

  

Average (SD) 1.0 (-) 1.0 (-) - 1.0 (-) 
 

2.6 (2.9) 3.5 (1.7) 0.55ᶜ 2.7 (2.8) 

 

Transaminases (n; %) 13 (1.3) - 0.55ᵈ 13 (1.1) 

 

- - - - 

  

Average (SD) 1.2 (0.4) - - 1.2 (0.4) 

 

- - - - 

 

Creatinine (n; %) 4 (0.4) 1 (0.9) 0.78ᵈ 5 (0.4) 

 

68 (32.2) 4 (66.7) 0.19ᵈ 72 (33.2) 

  

Average (SD) 1.3 (0.5) 1.0 (-) 0.63ᶜ 1.2 (0.4) 

 

1.7 (1.2) 4.3 (1.5) <0.001ᶜ 1.9 (1.3) 

 

Urinalysis (n; %) 95 (9.2) 21 (19.6) <0.001ᵇ 116 (10.1) 

 

55 (26.1) 3 (50.0) 0.39ᵈ 58 (26.7) 

  

Average (SD) 1.0 (0.2) 1.2 (0.7) 0.21ᶜ 1.1 (0.3) 

 

1.6 (1.2) 1.7 (1.2) 0.89ᶜ 1.6 (1.2) 

 

Stool test (n; %) 21 (2.0) 5 (4.7) 0.17ᵈ 26 (2.3) 

 

- - - - 

  

Average (SD) 1.6 (0.9) 1.0 (-) 0.006ᶜ 1.1 (0.4) 

 

- - - - 

  Others ᶠ (n; %) - - - -   - - - - 
ª WHO. Dengue: guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control. Geneva: WHO, 2009. 160 p. and BRASIL. Dengue: diagnóstico 503 
e manejo clínico - adulto e criança. 4.ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 80 p. ᵇ Chi Square Test (p<0.05). ᶜ Student's T-Test (p<0.05). ᵈ 504 
Fisher's Exact Test (p<0.05). ᵉ Tourniquet is a marker of capillary fragility and it can be used as a triage tool (WHO, 2009). ᶠ Others: a) 505 
outpatients: coagulation profile (n=3; 0.3%), C-reactive protein (n=5; 0.4%), serum cholesterol (n=4; 0.3%), serum triglyceride (n=3; 0.3%), 506 
urea (n=1; 0.1%), others serology exams (n=7; 0.6%), echocardiography (n=3; 0.3%). b) Hospitalized: erythrocyte sedimentation rate (n=4; 507 
1.8%). SD: standard deviation.  508 
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Table 3b - Utilization of diagnostic and case management exams by dengue patients in the private 

healthcare sector, by outpatient and hospitalized patients, and severity. Brazil, 2012-2013 

Diagnostic and case 

management exams 

Dengue classification by severity, WHO criteriaª 

Outpatients    Hospitalized patients  

Without 

warning 

signs - A 

(n=468) 

With 

warning 

signs - B 

(n=45) 

p-

value 

Total 

(n=513) 

  

With 

warning 

signs - C   

(n=160) 

Severe - D 

(n=1) 

p-

value 

Total 

(n=161) 

Diagnostic                    

 

IgM serology (n; %) 245 (52.4) 20 (44.4) 0.31ᵇ 265 (51.7) 
 

81 (50.6) 1 (100.0) 
 

82 (50.9) 

  

Average (SD) 1.2 (0.5) 1.3 (0.4) 0.38ᶜ 1.2 (0.5) 
 

1.4 (0.7) 1.0 (-) 
 

1.4 (0.7) 

 

NS1 antigen (n; %) - - - - 
 

4 (2.5) - 
 

4 (2.5) 

  

Average (SD) - - - - 
 

1.3 (0.5) - - 1.3 (0.5) 

 

RT-PCR (n; %) - - - - 
 

4 (2.5) - 
 

4 (2.5) 

  

Average (SD) - - - - 
 

1.8 (1.0) - - 1.8 (1.0) 

 

Viral isolation (n; %) 1 (0.2) - 0.99ᵈ 1 (0.2) 
 

1 (0.6) - 
 

1 (0.6) 

Imaging 
         

 

X-ray (n; %) 51 (10.9) 6 (13.3) 0.62ᵇ 57 (11.1) 
 

50 (31.3) - 
 

50 (31.1) 

  

Average (SD) 1.2 (0.5) 1.2 (0.4) 0.99ᶜ 1.2 (0.5) 
 

1.3 (0.5) - - 1.3 (0.5) 

 

Ultrasound (n; %) 15 (3.2) 1 (2.2) 0.99ᵈ 16 (3.1) 
 

30 (18.8) 1 (100.0) 
 

31 (19.3) 

  

Average (SD) 1.1 (0.4) 1.0 (-) 0.81ᶜ 1.1 (0.3) 
 

1.1 (0.3) 1.0 (-) 
 

1.1 (0.3) 

 

Tomography (n; %) 2 (0.4) 1 (2.2) 0.48ᵈ 3 (0.6) 
 

10 (6.3) - 
 

10 (6.2) 

  

Average (SD) 1.5 (0.7) 1.0 (-) 0.66ᶜ 1.3 (0.6) 
 

1.0 (-) - - 1.0 (-) 

Case management 
         

 

Tourniquet ᵉ (n; %) 31 (6.6) 7 (15.6) 0.08ᵈ 38 (7.4) 
 

14 (8.8) - 
 

14 (8.7) 

  

Average (SD) 1.4 (0.9) 1.3 (0.5) 0.78ᶜ 1.4 (0.9) 
 

1.3 (0.5) - - 1.3 (0.5) 

 

Full blood count (n; %) 444 (94.8) 44 (97.8) 0.67ᵈ 488 (95.1) 
 

150 (93.8) 1 (100.0) 
 

151 (93.8) 

  

Average (SD) 2.2 (1.5) 2.3 (1.6) 0.67ᶜ 2.2 (1.5) 
 

2.6 (2.0) 2.0 (-) - 2.6 (2.0) 

 

Platelets count (n; %) - - - - 
 

154 (96.3) 1 (100.0) 
 

155 (96.3) 

  

Average (SD) - - - - 
 

2.6 (1.8) 2.0 (-) 
 

2.6 (1.8) 

 

Hematocrit (n; %) - - - - 
 

149 (93.1) 1 (100.0) 
 

150 (93.2) 

  

Average (SD) - - - - 
 

2.5 (1.8) 2.0 (-) 
 

2.5 (1.8) 

 

Serum albumin (n; %) - - - - 
 

22 (13.8) 1 (100.0) 
 

23 (14.3) 

  

Average (SD) - - - - 
 

1.1 (0.3) 1.0 (-) 
 

1.1 (0.3) 

 

Serum potassium (n; %) - - - - 
 

60 (37.5) - 
 

60 (37.3) 

  

Average (SD) - - - - 
 

2.1 (1.4) - - 2.1 (1.4) 

 

Serum sodium (n; %) - - - - 
 

57 (35.6) - 
 

57 (35.4) 

  

Average (SD) - - - - 
 

2.1 (1.4) - - 2.1 (1.4) 

 

Chloremia (n; %) - - - - 
 

7 (4.4) - 
 

7 (4.3) 

  

Average (SD) - - - - 
 

1.6 (1.1) - - 1.6 (1.1) 

 

Blood gases (n; %) - - - - 
 

7 (4.4) - 
 

7 (4.3) 

  

Average (SD) - - - - 
 

1.1 (0.4) - - 1.1 (0.4) 

 

Blood glucose (n; %) 8 (1.7) 1 (2.2) 0.99ᵈ 9 (1.8) 
 

46 (28.8) 1 (100.0) 
 

47 (29.2) 

  

Average (SD) 1.1 (0.4) 1.0 (-) 0.82ᶜ 1.1 (0.3) 
 

2.0 (1.6) 9.0 (-) 
 

2.2 (1.9) 

 

Transaminases (n; %) 14 (3.0) 2 (4.4) 0.83ᵈ 16 (3.1) 
 

- - - - 

  

Average (SD) 1.6 (1.4) 1.0 (-) 0.13ᶜ 1.6 (1.3) 
 

- - - - 

 

Creatinine (n; %) 3 (0.6) - 0.99ᵈ 3 (0.6) 
 

70 (43.8) 1 (100.0) 
 

71 (44.1) 

  

Average (SD) 1.0 (-) - - 1.0 (-) 
 

1.8 (1.3) 1.0 (-) 
 

1.8 (1.3) 

 

Urinalysis (n; %) 73 (15.6) 9 (20.0) 0.44ᵇ 82 (16.0) 
 

43 (26.9) - 
 

43 (26.7) 

  

Average (SD) 1.1 (0.5) 1.0 (-) 0.09ᶜ 1.1 (0.4) 
 

1.1 (0.4) - - 1.1 (0.4) 

 

Stool test (n; %) 8 (1.7) 1 (2.2) 0.99ᵈ 9 (1.8) 
 

- - - - 

  

Average (SD) 1.0 (-) 1.0 (-) - 1.0 (-) 
 

- - - - 

  Others ᶠ (n; %) - - - - 
 

- - - - 
ª WHO. Dengue: guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control. Geneva: WHO, 2009. 160 p. and BRASIL. Dengue: diagnóstico 509 
e manejo clínico - adulto e criança. 4.ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 80 p. ᵇ Chi Square Test (p<0.05). ᶜ Student's T-Test (p<0.05). ᵈ 510 
Fisher's Exact Test (p<0.05). ᵉ Tourniquet is a marker of capillary fragility and it can be used as a triage tool (WHO, 2009). ᶠ Others: 1) 511 
outpatients: coagulation profile (n=1; 0.2%), serum cholesterol (n=3; 0.6%), serum triglyceride (n=2; 0.4%). SD: standard deviation.  512 
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Table 4a - Utilization of treatment by dengue cases in the public health sector, by 513 

outpatient and hospitalized patients, and severity. Brazil, 2012-2013 514 
 515 

Treatment 

Dengue classification by severity, WHO criteriaª 

Outpatients    Hospitalized patients 

Without 

warning 

signs - A 

(n=1,037) 

With 

warning 

signs - B 

(n=107) 

p-

value 

Total 

(n=1,144) 

  

With 

warning 

signs - C   

(n=211) 

Severe - 

D (n=6) 

p-

value 

Total 

(n=217) 

Hydration                   

 

Oral saline (n; %) 314 (30.3) 23 (21.5) 0.06ᵇ 337 (29.5) 
 

- - - - 

  

Envelope (average) 11.5 13.6 - 11.7 
 

- - - - 

 

Saline solution 0.9% (n; %) 153 (14.8) 25 (23.4) 0.02ᵇ 178 (15.6) 
 

189 (89.6) 5 (83.3) 0.49ᵈ 194 (89.4) 

  

Bottle 500 mL (average) 4.0 8.0 - 4.5 
 

12.0 27.9 - 12.0 

 

Lactated Ringer’s solution - - - - 
 

14 (6.6) 1 (16.7) 0.35ᵈ 15 (6.9) 

  

Bottle 500 mL (average) - - - - 
 

12.0 27.9 - 12.0 

 

Glucose solution (n; %) 3 (0.3) 1 (0.9) 0.32ᵈ 4 (0.4) 
 

110 (52.1) 5 (83.3) 0.22ᵈ 115 (53.0) 

  

Bottle 500 mL (average) 3.0 6.0 - 3.5 
 

24.0 55.8 - 24.0 

 

Potassium chloride solution (n; %) - - - - 
 

31 (14.7) 3 (50.0) 0.05ᵈ 34 (15.7) 

  

Ampoule 10 mL (average) - - - - 
 

2.0 4.7 - 2.0 

 

Sodium chloride solution (n; %) - - - - 
 

22 (10.4) - 1.00ᵈ 22 (10.1) 

  

Ampoule 10 mL (average) - - - - 
 

2.0 - - 2.0 

 

Plasma expander (n; %) - - - - 
 

- 1 (16.7) 0.03ᵈ 1 (0.5) 

  

Bottle 500 mL (average) - - - - 
 

- 1.0 - 1.0 

Blood derivates           

 

Platelets concentrate (n; %) - - - - 
 

6 (2.8) 1 (16.7) 0.18ᵈ 7 (3.2) 

  

Bag (average) - - - - 
 

6.0 14.0 - 6.0 

 

Erythrocytes concentrate (n; %) - - - - 
 

1 (0.5) - 1.00ᵈ 1 (0.5) 

  

Bag (average) - - - - 
 

6.0 - - 6.0 

Medications            

 

Antipyretic-analgesic (n; %) 706 (68.1) 75 (70.1) 0.67ᵇ 781 (68.3) 
 

153 (72.5) 5 (83.3) 1.00ᵈ 158 (72.8) 

  

Acetaminophen, oral (average) 46.0 54.4 - 46.8 
 

- - - - 

  

Dipyrone, IV (average) - - - - 
 

8.0 18.6 - 8.0 

 

Antiemetic (n; %) 81 (7.8) 6 (5.6) 0.41ᵇ 87 (7.6) 
 

78 (37.0) 2 (33.3) 1.00ᵈ 80 (36.9) 

  

Metoclopramide, oral (average) 34.5 40.8 - 35.1 
 

- - - - 

  

Bromopride, IV (average) - - - - 
 

8.0 18.6 - 8.0 

 

Antiulcer (n; %) 9 (0.9) 1 (0.9) 1.00ᵈ 10 (0.9) 
 

53 (25.1) 2 (33.3) 0.65ᵈ 55 (25.3) 

  

Omeprazole, oral (average) 23.0 27.2 - 23.4 
 

- - - - 

  

Omeprazole, IV (average) - - - - 
 

4.0 9.3 - 4.0 

 

Antibiotic (n; %) 37 (3.6) 8 (7.5) 0.06ᵈ 45 (3.9) 
 

29 (13.7) 3 (50.0) 0.04ᵈ 32 (14.7) 

  

Amoxicillin, oral (average) 34.5 40.8 - 35.1 
 

- - - - 

  

Penicillin, IV (average) - - - - 
 

1.0 1.0 - 1.0 

 

Antiallergic (n; %) 39 (3.8) 6 (5.6) 0.30ᵈ 45 (3.9) 
 

- - - - 

    Dexchlorpheniramine (average) 46.0 54.4 - 46.8 
 

- - - - 
ª WHO. Dengue: guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control. Geneva: WHO, 2009. 160 p. and BRASIL. Dengue: diagnóstico 516 
e manejo clínico - adulto e criança. 4.ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 80 p. ᵇ Chi Square Test (p<0.05). ᶜ Student's T-Test (p<0.05). ᵈ 517 
Fisher's Exact Test (p<0.05). SD: standard deviation. 518 
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Table 4b - Utilization of treatment by dengue cases in the private health sector, by 

outpatient and hospitalized patients, and severity. Brazil, 2012-2013 

 

Treatment 

Dengue classification by severity, WHO criteriaª 

Outpatients    Hospitalized patients 

Without 

warning 

signs - A 

(n=468) 

With 

warning 

signs - B 

(n=45) 

p-

value 

Total 

(n=513) 

  

With 

warning 

signs - C   

(n=160) 

Severe - 

D (n=1) 

p-

value 

Total 

(n=161) 

Hydration                   

 

Oral saline (n; %) 48 (10.3) 9 (20.0) 0.04ᵇ 57 (11.1) 
 

- - - - 

  

Envelope (average) 13.0 12.9 - 13.0 
 

- - - - 

 

Saline solution 0.9% (n; %) 99 (21.2) 11 (24.4) 0.61ᵇ 110 (21.4) 
 

138 (86.3) 1 (100.0) 1.00ᵈ 139 (86.3) 

  

Bottle 500 mL (average) 6.0 13.0 - 6.0 
 

12.0 9.0 - 12.0 

 

Lactated Ringer’s solution - - - - 
 

40 (25.0) - 1.00ᵈ 40 (24.8) 

  

Bottle 500 mL (average) - - - - 
 

12.0 - - 12.0 

 

Glucose solution (n; %) 2 (0.4) - 1.00ᵈ 2 (0.4) 
 

85 (53.1) 1 (100.0) 1.00ᵈ 86 (53.4) 

  

Bottle 500 mL (average) 4.0 - - 4.0 
 

24.0 18.0 - 24.0 

 

Potassium chloride solution (n; %) - - - - 
 

34 (21.3) - 1.00ᵈ 34 (21.1) 

  

Ampoule 10 mL (average) - - - - 
 

2.0 - - 2.0 

 

Sodium chloride solution (n; %) - - - - 
 

31 (19.4) - 1.00ᵈ 31 (19.3) 

  

Ampoule 10 mL (average) - - - - 
 

2.0 - - 2.0 

 

Plasma expander (n; %) - - - - 

 

- - - - 

  

Bottle 500 mL (average) - - - - 

 

- - - - 

Blood derivates     
  

          

 

Platelets concentrate (n; %) - - - - 
 

8 (5.0) - 1.00ᵈ 8 (5.0) 

  

Bag (average) - - - - 
 

6.0 - - 6.0 

 

Erythrocytes concentrate (n; %) - - - - 
 

2 (1.3) - 1.00ᵈ 2 (1.2) 

  

Bag (average) - - - - 
 

6.0 - - 6.0 

Medications     
  

          

 

Antipyretic-analgesic (n; %) 195 (41.7) 20 (44.4) 0.72ᵇ 215 (41.9) 
 

127 (79.4) - 0.21ᵈ 127 (78.9) 

  

Acetaminophen, oral (average) 52.0 51.6 - 52.0 
 

- - - - 

  

Dipyrone, IV (average) - - - - 
 

8.0 6.0 - 8.0 

 

Antiemetic (n; %) 33 (7.1) 5 (11.1) 0.36ᵈ 38 (7.4) 
 

79 (49.4) - 1.00ᵈ 79 (49.1) 

  

Metoclopramide, oral (average) 39.0 38.7 - 39.0 
 

- - - - 

  

Bromopride, IV (average) - - - - 
 

8.0 6.0 - 8.0 

 

Antiulcer (n; %) 8 (1.7) - 1.00ᵈ 8 (1.6) 
 

71 (44.4) - 1.00ᵈ 71 (44.1) 

  

Omeprazole, oral (average) 26.0 25.8 - 26.0 
 

- - - - 

  

Omeprazole, IV (average) - - - - 
 

4.0 3.0 - 4.0 

 

Antibiotic (n; %) 8 (1.7) - 1.00ᵈ 8 (1.6) 
 

31 (19.4) - 1.00ᵈ 31 (19.3) 

  

Amoxicillin, oral (average) 39.0 38.7 - 39.0 
 

- - - - 

  

Penicillin, IV (average) - - - - 
 

1.0 1.0 - 1.0 

 

Antiallergic (n; %) 19 (4.1) 1 (2.2) 1.00ᵈ 20 (3.9) 
 

- - - - 

    Dexchlorpheniramine (average) 52.0 51.6 - 52.0   - - - - 
ª WHO. Dengue: guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control. Geneva: WHO, 2009. 160 p. and BRASIL. Dengue: diagnóstico e manejo 

clínico - adulto e criança. 4.ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 80 p. ᵇ Chi Square Test (p<0.05). ᶜ Student's T-Test (p<0.05). ᵈ Fisher's Exact Test 

(p<0.05). SD: standard deviation. 
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Resumo  

Introdução: no Brasil, vem ocorrendo sucessivas epidemias de dengue. Em 2013, houve a 

segunda maior epidemia, com 1,4 milhão de casos prováveis, representando 61,5% de todos 

os casos registrados nas Américas. Objetivo: estimar os custos econômicos da dengue na 

perspectiva do setor público e da sociedade, no Brasil. Método: foi conduzido um estudo 

econômico para avaliação dos custos do programa de controle vetorial (PNCD) e da doença 

incorridos em 2013 e 2014, considerando variadas fontes de informação primárias e 

secundárias, pelos métodos de micro e macrocusteio. Os custos foram calculados em Reais 

(R$) e convertidos em dólares (US$). Resultados: em 2013, o custo do PNCD foi de US$ 

551,4 milhões, e em 2014, de US$ 652,5 milhões. Utilizando-se fontes primárias de 

informação, em 2013, os custos diretos médicos (CDM) chegaram a US$850,2 milhões, e, em 

2014, a US$ 911,0 milhões. O custo total da dengue variou entre US$760-854 milhões, em 

2013, e entre US$760-822 milhões, em 2014. Se ajustado o número de casos subnotificados, 
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os custos chegam a US$4,9 bilhões em 2013 e a US$2,6 bilhões em 2014. Conclusões: a 

carga econômica substancial imposta pela dengue no Brasil está relacionada principalmente 

ao número de casos da doença, e representa um desafio para o planejamento econômico e 

assistencial imprescindíveis para a sustentabilidade do PNCD, que, em geral, tem seus custos 

subestimados. 

 

Introdução 

A dengue é a arbovirose que causa maior impacto em termos de morbimortalidade na 

população mundial, apresentando significativa carga econômica1. A carga global da dengue 

foi estimada em 750 mil anos de vida ajustados por incapacidade (DALY)1–4. Atualmente, 

128 países registram a ocorrência de casos de dengue, onde, a cada ano, estima-se que 3,9 

bilhões de pessoas estejam vivendo sob risco de contrair a doença. Cerca de 390 milhões de 

pessoas são infectadas em todo o mundo, das quais, 500 mil são casos sintomáticos, podendo 

evoluir para formas graves da dengue. Entre os casos graves, a letalidade por febre 

hemorrágica é de 2,5%.  

No Brasil, entre 1990 e 2014, foram notificados mais de 10 milhões de casos, sendo 

aproximadamente 110 mil casos graves e quatro mil óbitos. Em 2013, houve a maior 

epidemia até então registrada no Brasil, com mais de 1,4 milhão de casos prováveis, 

representando 61,5% de todos os casos registrados nas Américas, naquele ano. Em 2014, em 

comparação ao ano de 2013, houve uma redução de 59,3% do número de casos e de 39,0% 

dos óbitos em todo o país. No período 2013-2014, houve circulação de todos os sorotipos 

virais, com predomínio de DENV4 e DENV15–8.  

Vários estudos de custo da dengue foram realizados nas Américas e na Ásia, 

utilizando diferentes métodos de custeio 3,9–16. No Brasil, até o presente momento, dois 

estudos de custo por microcusteio foram realizados, evidenciando uma carga econômica 

significativa3,10. No estudo multicêntrico realizado em 2012-2013, a carga econômica anual da 

dengue foi de US$ 468 milhões, chegando a US$1,2 bilhão, se ajustado para subnotificações 

dos casos10. 

O sistema de saúde brasileiro é constituído pelos subsistemas público e privado, que 

podem ser utilizados pela população conforme facilidade de acesso e de pagamento17. O setor 

público, denominado Sistema Único de Saúde (SUS), oferece serviços de saúde para toda a 

população brasileira17. O setor privado é utilizado por cerca de 28% da população18 e fornece 
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serviços financiados com fundos privados, pagos por desembolso direto ou planos e seguros 

de saúde, e com fundos públicos, pagos por reembolso às instituições conveniadas com o SUS 

(filantrópicas ou com fins lucrativos)17. 

O Programa Nacional do Controle da Dengue (PNCD) foi instituído desde 2002 e é 

financiado pelo setor público. Suas ações são executadas pelas secretarias municipais de 

saúde, com apoio dos estados e do Ministério da Saúde19,20. As principais ações preconizadas 

pelo PNCD envolvem: a) assistência ao paciente; b) integração de vigilância e investigação 

epidemiológica da dengue com a Atenção Básica, para garantir a notificação, investigação dos 

casos e óbitos e monitoramento dos sorotipos virais; c) fortalecimento do manejo integrado no 

combate aos vetores; d) promoção de ações educativas para a população; e e) ações 

intersetoriais articuladas nas esferas de gestão do SUS para o enfrentamento da dengue21. 

Até o momento, foram realizados apenas dois estudos de custos de programa de 

vigilância e controle vetorial da dengue no Brasil. Ambos utilizaram o método de 

microcusteio  em nível municipal22,23. Em 2005, a estimativa de custos do Programa 

Municipal de Controle da Dengue (PMCD) no município de São Paulo foi de 

aproximadamente US$ 12 milhões22. Em 2009-2010, o custo total do PMCD em Goiânia foi 

estimado em cerca de US$ 8,9 milhões23. 

Até o presente momento, nenhum estudo incluindo custos de PNCD e custos da 

doença foi realizado no Brasil. O presente estudo faz parte de uma iniciativa da Organização 

Pan-americana da Saúde para estimar a carga econômica da dengue no Brasil, no contexto do 

Sistema Genérico de Vigilância Epidemiológica Integrada da Dengue. Trata-se do primeiro 

estudo realizado no Brasil que tem como objetivo estimar os custos da doença quanto do 

sistema de vigilância e controle vetorial, na perspectiva do sistema público e da sociedade, 

incluindo, assim, todos os custos relacionados à dengue no país.  

 

Métodos 

Delineamento, local, perspectiva e período do estudo 

Foi conduzido um estudo de avaliação dos custos relacionados à dengue no Brasil, na 

perspectiva do SUS e da sociedade, considerando os custos da doença e os custos do 

programa de controle. O horizonte temporal de análise foi de dois anos, entre janeiro de 2013 

e dezembro de 2014.  



109 

 

 

 

Os custos foram estimados por meio de modelagem, após o mapeamento da sequência 

de eventos possíveis de um caso de dengue no sistema de saúde e sociedade. Os parâmetros 

considerados no modelo estão apresentados na Tabela 1. 

 

[Inserir Tabela 1] 

 

Métodos de custeio, componentes de custo e fontes de dados 

Os custos econômicos da dengue foram estimados por meio de uma combinação de 

métodos: por macrocusteio e/ou microcusteio, utilizando resultados de estudos primários ou 

secundários disponíveis em bancos de dados nacionais. As abordagens top down e bottom up 

foram utilizadas conforme a disponibilidade e o nível de agregação dos dados24.  

Custos do programa de controle da dengue 

O custo do programa de controle da dengue foi estimado pela somatória dos repasses 

financeiros realizados pelo Ministério da Saúde para vigilância em saúde nas UF e nos 

municípios, compras de inseticidas, publicidade e propaganda, no nível federal (PNCD), e dos 

custos com recursos humanos, custeio e custos capitais, no nível municipal (PMCD). Para 

estimar os custos do programa, consideramos dois níveis de organização dos serviços de 

vigilância, prevenção e controle vetorial: a) repasses do nível central às UFs e municípios: 

gastos com sistema de vigilância (repasses do Piso Fixo de Vigilância em Saúde [PFVS] e do 

Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde [PVVPS] como Incentivo de Qualificação 

das Ações de Dengue), gastos com inseticidas (larvicidas e adulticidas), gastos com 

comunicação social (publicidade e propaganda de veiculação nacional e repasses para UFs e 

municípios) e gastos com testes diagnósticos para fins de vigilância epidemiológica (testes 

diagnósticos sorológicos IgM e NS1); e b) desenvolvimento de ações locais no nível 

municipal (PMCD), considerando o custo do programa per capita, multiplicado pelo número 

de habitantes vivendo em municípios endêmicos e não endêmicos, e detalhadamente, 

considerando o percentual destinado aos componentes recursos humanos, custeio e capital 

(Tabela 1).  

Para evitar superestimação por duplicidade de itens de custeio do PMCD, foi realizada 

a exclusão de alguns itens financiados pelos estados e governo federal e ajustados os 

percentuais por componentes. No estudo de Santos, et al. (2015)23, foram excluídos os custos 

com inseticidas financiados pelo governo federal do componente custeio. Assim, após a 
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redistribuição percentual, recursos humanos representaram 87,3% dos custos, custeio, 8,1% e 

capital, 4,7%. No estudo de Taliberti & Zucchi (2010)22, foram excluídos os insumos 

estratégicos (inseticidas) e os kits para diagnóstico, ambos fornecidos pelo governo federal. 

Após a redistribuição percentual, recursos humanos representaram 59,7% dos custos, custeio 

38,1% e custos capitais 2,2% (Tabela 1). 

Para estimar os custos do PNCD, foram utilizadas fontes secundárias a partir de dados 

oficiais do Ministério da Saúde sobre os gastos no nível federal: Coordenação Geral do 

Programa Nacional do Controle da Dengue (CGPNCD), Fundo Nacional de Saúde (FNS), 

Assessoria de Comunicação (Ascom), Coordenação Geral de Laboratórios (CGLab). Para 

estimativa de custos do PMCD, o nível de infestação por município foi extraído dos 

resultados do Levantamento Rápido do Índice de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) para 

cada ano, divulgados pelo Ministério da Saúde 25 e a população dos municípios do IBGE26,27. 

Como fontes primárias de informação para parâmetros de custos do PMCD, foram utilizados 

os estudos de Santos et al. (2015)23, para municípios muito infestados (Índice de Infestação 

Predial [IIP] ≥ 1), e de Taliberti e Zucchi (2010)22 para municípios não infestados ou pouco 

infestados (IIP < 1,0) (Tabela 2).  

Algumas informações se fazem necessárias para melhor entendimento dos parâmetros 

utilizados no presente estudo. Os repasses do PFVS não são exclusivamente destinados às 

ações de prevenção e controle da dengue. Portanto, foi considerada uma fração atribuível de 

30% desse valor, de acordo com informações cedidas pela Coordenação Geral do Programa 

Nacional do Controle da Dengue 6.  

Custos da doença  

Os custos da doença foram estimados considerando os custos médicos diretos e os 

custos indiretos. Os custos médicos diretos correspondem à utilização de serviços de saúde 

(HSU) por pacientes ambulatoriais e hospitalizados, e o custos indiretos, por sua vez, se 

referem às perdas de produtividade na escola e no trabalho por pacientes e cuidadores e às 

perdas por morte em decorrência da dengue (Tabela 3).  

 

[Inserir Tabela 3] 
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Para os cálculos de custos da doença no cenário base foi considerada a população de 

indivíduos notificados e prováveis com dengue no Sinan, em 2013 e 20146. Nesse último ano, 

o Ministério da Saúde do Brasil passou a adotar a nova classificação dos casos de dengue 

considerando dengue, dengue com sinais de alarme e dengue grave28, conforme diretrizes da 

Organização Mundial da Saúde29.  

Para os cálculos dos custos médicos diretos de pacientes ambulatoriais, foram 

utilizados dois métodos: por custo médio considerando os resultados obtidos por Martelli et 

al. (2015)10 e utilizando os parâmetros de USS30. Nas tabela 4 estão descritos os parâmetros 

de USS extraídos do estudo de Zara et al.30 (fonte secundária), para cálculo dos custos 

médicos diretos. 

 

[Inserir Tabela 4] 

 

Para os custos médicos diretos de pacientes hospitalizados, foram considerados três 

métodos: por custo médio obtido dos resultados dos estudos de Martelli et al. (2015)10 e 

Machado et al. (2014)13, por parâmetros de HSU31 e por parâmetros obtidos de fontes 

secundárias (SIH-SUS e Sigtap32).  

Para parâmetros de custos da doença a partir de fontes primárias, foi utilizado o estudo 

de Martelli et al. (2015)10 para custos diretos médicos, custos indiretos por perdas de 

produtividade, custos indiretos por vidas perdidas, para pacientes ambulatoriais e 

hospitalizados. Considerando que 70% de indivíduos hospitalizados procuram serviços 

ambulatoriais, foram acrescidos os custos médios incorridos na fase ambulatorial aos custos 

desses pacientes hospitalizados, conforme descrito por Martelli et al. (2015)10 (Tabela 1). 

Adicionalmente, os parâmetros de custos diretos médicos para pacientes hospitalizados 

também foram extraídos do estudo de Machado et al.13 (Tabela 5). 

O Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS) foi utilizado como fonte 

secundária de informação para os parâmetros de internações por dengue33. O Sistema de 

Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e Meios 

Auxiliares de Locomoção do SUS (Sigtap)32 foi utilizado como fonte de custos para 

procedimentos e exames, e o Banco de Preços em Saúde (BPS)34 do SUS foi utilizado para os 

custos de medicamentos (Tabela 5). 
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Considerando as fontes secundárias, por sua vez, o custo foi mensurado de três formas, 

para dengue clássica e dengue grave: a) custo médio fixo por pacote (Sigtap), multiplicado 

pelo número de casos hospitalizados; b) custo médio fixo diário (Sigtap) multiplicado pelo 

número médio de dias de internação (obtido dos parâmetros de HSU), multiplicado pelo 

número de casos hospitalizados; e c) valor médio efetivamente pago pelo SUS (SIH-SUS) 

multiplicado pelo número de pacientes hospitalizados (Tabelas 3 e 5). 

Os custos indiretos relacionados às perdas de produtividade por ausência na escola 

e(ou) no trabalho dos pacientes e cuidadores foram estimados levando-se em consideração o 

custo unitário médio por paciente obtido do estudo de Martelli et al. (2015)10, multiplicado 

pelo número de casos notificados (Tabela 3).  

Os custos indiretos por perda econômica em decorrência das mortes por dengue foram 

estimados utilizando-se a abordagem do capital humano e pleno emprego. Para os cálculos, 

foram utilizados dois métodos: a) a partir de fonte primária, foi calculada a média de anos de 

trabalho perdidos em decorrência do óbito por dengue, levando-se em consideração o tempo 

de aposentadoria por sexo, multiplicado ao valor do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro 

per capita35, para cada ano; e b) por fonte secundária, foi considerado o custo médio por 

pacientes por sexo, obtido do estudo de Martelli et al. (2015)10, multiplicado pelo número de 

óbitos por dengue informado pelo Ministério da Saúde, para cada ano (Tabela 5). 

Os custos indiretos por vidas perdidas foram estimados considerando os dados da 

Previdência Social 36 e o número de casos de dengue e de óbitos pela doença, extraído do 

Sinan 6 (Tabela 5). Para o cálculo dos custos indiretos por vidas perdidas, levou-se em 

consideração que, no Brasil, a idade mínima para aposentadoria é de 65 anos e 60 anos para 

homens e mulheres, respectivamente36. Em 2013, foram notificados 675 óbitos por dengue, 

sendo 340 homens e 335 mulheres, e em 2014, ocorrerem 475 óbitos, sendo 248 homens e 

227 mulheres.  

Análise dos dados 

A análise dos dados foi conduzida utilizando-se o programa Microsoft® Excel® 2013. 

Os custos foram apresentados por componentes de custeio, calculados na moeda vigente 

brasileira (Real [R$]), e convertidos em dólares americanos (US$), utilizando-se a taxa de 

câmbio do Banco Central do Brasil do dia 31 de dezembro de 2014 (R$1=US$ 0,38)37.   

Para trazer custos e consequências incorridos no futuro para o ano de 2014, foi 

aplicada uma taxa de desconto de 5%38. Para atualizar custos incorridos em 2005, 2009, 2010 
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e 2013 para o ano de 2014, foi aplicada a taxa oficial de inflação acumulada (Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo [IPCA]) de 69,24%, 35,97%, 27,83% e 7,97%, respectivamente39. 

 

Análise de sensibilidade 

Para ajustar a subnotificação dos casos de dengue no Sinan, foram aplicados fatores de 

expansão (FE) para o número de casos ambulatoriais (FE=26,7 [Desvio-padrão=21,7-33,0])40 

e para o número de casos hospitalizados (FE=1,6)41, conforme recomendado por outros 

estudos42,43. A extrapolação dos custos foi realizada considerando os cenários com valores 

mínimos e máximos, de acordo com os resultados obtidos a partir das diferentes fontes de 

informação. 

 

Resultados 

Em 2013, o custo do programa de controle da dengue foi de US$ 551,4 milhões, sendo 

93,6% de custos municipais e 6,4% de custos federais. Em 2014, foi estimado em US$ 652,6 

milhões, sendo 77% correspondentes aos custos municipais e 23% aos custos federais. No 

nível federal, os repasses para a vigilância em saúde representaram os maiores gastos, tanto 

em 2013 quanto em 2014 (74,1% e 89,6%, respectivamente). No nível municipal, os gastos 

com recursos humanos representaram a maior parcela: US$ 400,7 milhões (77,6%) e US$ 

386,9 milhões (77,0%), em 2013 e 2014, respectivamente. O custo per capita total do 

programa de controle de dengue chegou a US$ 2,72, em 2013, e a US$ 3,28, em 2014. 

(Tabela 6).  

 

[Inserir Tabela 6] 

 

Os custos da doença variaram de acordo com as fontes de informação. Se utilizadas as 

fontes primárias de informação, em 2013, os custos diretos médicos chegaram a US$ 850,2 

milhões, e em 2014, US$ 368,3 milhões, incluindo os possíveis casos subnotificados. E 

utilizando-se os parâmetros de HSU, os custos diretos médicos chegaram a US$ 231,0 

milhões, em 2013, e US$ 99,2 milhões em 2014 (Tabela 7). 
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Os custos indiretos por perdas de produtividade em função da ausência na escola e(ou) 

trabalho, calculados a partir de fonte primária de dados, foram US$ 3,7 bilhões, em 2013, e 

US$ 1,5 bilhão, em 2014 (Tabela 7). 

Considerando os casos de óbitos notificados no Sinan, em 2013, a expectativa média 

de vida foi de 48,7 anos para homens e 42,7 anos para mulheres, totalizando 675 óbitos. Em 

2014, a expectativa média de vida foi de 45,3 anos para homens e 44,7 anos para mulheres, 

com 675 óbitos. Assim, em 2013, foram estimados, em média, 22,3 anos potenciais de 

trabalho perdidos para homens e 11,3 anos para mulheres e, em 2014, 19,7 anos para homens 

e 15,3 anos para mulheres (dados não apresentados em tabelas). Em 2013, os custos indiretos 

em decorrência de óbitos por dengue por fontes primárias corresponderam a US$ 76,2 

milhões e, em 2014, a US$ 53,6 milhões. Considerando fontes de dados secundárias 

(Previdência/Sinan), para 2013, a estimativa foi de US$ 47,1 milhões e, para 2014, foi de US$ 

36,0 milhões (Tabela 7). 

 

[Inserir Tabela 7] 

 

No Brasil, o custo total da dengue variou entre US$ 771,5 milhões e US$ 870,6 

milhões, em 2013, e entre US$ 760,1 milhões e US$ 822,3 milhões, em 2014. Se ajustado o 

número de casos para subnotificações, os custos variaram de US$ 4,6 bilhões a US$ 5,2 

bilhões, em 2013, e de US$ 2,3 bilhões a US$ 2,6 bilhões, em 2014 (Figura 1).  

 

[Inserir Figura 1] 

 

Discussão  

Diversos métodos de custeio podem ser utilizados em estudos de custos, com níveis de 

acurácia variáveis na quantificação de recursos. As análises de custos podem ser realizadas 

utilizando método de microcusteio ou macrocusteio 44. O microcusteio é um método no qual 

cada item dos recursos de saúde utilizados é quantificado e multiplicado pelo seu custo 

unitário. Estimativas resultantes a partir desse método possuem maior nível de precisão, pois, 

utiliza-se alto grau de detalhamento para identificação dos insumos consumidos. Em função 

da grande acurácia, é considerado padrão-ouro dos métodos de custeio para avaliação 
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econômica. Entretanto, o grande desafio está na viabilidade de execução, principalmente em 

função do tempo e de recursos financeiros necessários para sua realização.  

Por outro lado, o macrocusteio é um método que identifica os itens de custo em alto 

nível de agregação, englobando um ou alguns componentes de custo mais relevantes para o 

serviço avaliado. Em comparação ao método de microcusteio, a imprecisão é a principal 

desvantagem para análise de custo em avaliações econômicas 44,45. Entretanto, para um país 

como as dimensões do Brasil, o macrocusteio torna-se útil por ser mais rápido e factível.  

Os resultados desse estudo mostraram que, se utilizadas as fontes primárias de 

informação derivadas de métodos de microcusteio, os custos da doença são mais elevados em 

comparação às fontes secundárias, o que já era esperado pelo nível de acurácia das fontes 

primárias. 

A análise de custos de doença a partir de registros de bancos de dados secundários 

representa um desafio para a produção de estimativas acuradas, uma vez que, as 

subnotificações dos casos podem ser expressivas dependendo do agravo. Para minimizar as 

subestimativas, o uso de FE é fortemente recomendado34-37. No presente estudo, optou-se por 

utilizar um FE=26,7 para casos ambulatoriais, - bem mais elevado do que os FE já adotados 

na literatura - uma vez que, se trata de uma medida derivada de um estudo realizado 

recentemente em vários países da América Latina, incluindo cinco municípios brasileiros34, 

cujo método comparou dados de vigilância epidemiológica passiva e ativa no nível nacional.     

Quanto aos custos de casos hospitalizados, a fonte de informação que mais se 

aproximou dos estudos primários foi a combinação de parâmetros de HSU e dados do Sigtap. 

Mesmo assim, ainda representam subestimativas em comparação aos custos obtidos 

diretamente dos prontuários médicos. 

Os repasses fundo a fundo do nível federal para as UFs e municípios brasileiros 

referentes às ações de vigilância e controle vetorial (PFVS e PVVPS) representaram o maior 

percentual dos gastos para o sistema de vigilância da dengue, o que reflete o sistema de gestão 

descentralizado do SUS. 

A partir de 2007, houve a regulamentação do financiamento e a transferência dos 

recursos federais para as ações e serviços de saúde, que passaram a ser organizados e 

transferidos na forma de seis blocos de financiamento: Atenção Básica, Atenção de Média e 

Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Vigilância em Saúde, Assistência 

Farmacêutica, Gestão do SUS e Investimentos na Rede de Serviços de Saúde46. O bloco 



116 

 

 

 

financeiro da Vigilância em Saúde dos municípios, do Distrito Federal e dos estados é 

composto por recursos que representam o agrupamento das ações de vigilância, promoção, 

prevenção e controle de doenças e de vigilância sanitária46.  

Em 2014, 30% do PFVS foi destinado exclusivamente à dengue6. Nem sempre há 

regularidade no valor percentual desses repasses, pois a transferência depende da situação 

epidemiológica e grau de dificuldade operacional para a execução das ações de vigilância em 

saúde e com base na população de cada local estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE)47. Eventualmente, os municípios e UFs podem utilizar recursos de outros 

blocos de financiamento, ou mesmo de recursos estaduais e municipais para suprirem 

demandas para ações de prevenção e controle da dengue, condição prevista em lei47. Uma 

limitação do presente estudo é que pode ter ocorrido uma subestimativa dos custos de 

vigilância e controle vetorial da dengue pela dificuldade em detectar o uso de recursos 

financeiros provenientes de outras fontes de financiamento, não especificadas por municípios 

e UFs, variável em cada cenário e por períodos epidêmicos.  

Quanto à limitação do método, não possível incluir nos custos do programa os custos 

com transporte aéreo e marítimo utilizados para importação dos inseticidas, custos com a 

distribuição e transporte dos inseticidas e testes diagnósticos para UFs e municípios, custos 

com recursos humanos e infraestrutura no nível federal, custos no nível estadual, e custos com 

recursos humanos e infraestrutura para a realização de testes diagnósticos nos Laboratórios 

Centrais (Lacen). No método de custeio da doença, não foram incluídos os custos diretos não 

médicos, representados pelos gastos realizados diretamente pelos usuários e(ou) famílias com 

alimentação, transporte e alojamento durante o episódio da dengue. 

Outra limitação importante refere-se aos custos do PMCD calculados a partir dos IIP 

obtidos da realização do LIRAa. Embora seja preconizado pelo Ministério da Saúde como 

medida rotineira para monitoramento dos índices de infestação do vetor e seja considerado 

uma importante ferramenta de orientação e alerta para vigilância oportuna42, o LIRAa não é 

realizado em todos os municípios brasileiros, e, ainda, estando os resultados de IIP sujeitos à 

qualidade da execução do procedimento de amostragem, coleta e análise dos dados. No 

presente estudo, os munícipios sem resultados de LIRAa foram considerados não infestados, o 

que pode ocasionar subestimativas dos custos do PMCD, principalmente, em anos 

epidêmicos. 
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Na perspectiva social, os custos por morte prematura devida à dengue representaram 

parcela significativa da carga econômica. O número de óbitos e em uma população mais 

jovem também pode afetar o custo total. Quanto menor a idade do paciente que morre em 

decorrência da dengue, maior será a perda econômica por anos de vida e de trabalho perdidos. 

No presente estudo, o tempo foi calculado pela média de idade do óbito entre homens e 

mulheres. Em relação aos custos indiretos por vidas perdidas, os dados da Previdência e do 

Sinan conferem maior acurácia por fornecerem maior detalhamento dos dados sobre óbitos 

por dengue. No estudo multipaíses, realizado em 2005, os custos indiretos por perda de 

produtividade foram quase sete vezes superiores aos custos diretos médicos da doença 

(consultas, exames e medicamentos)3. O método adotado no presente estudo não permitiu 

estimar os custos intangíveis, que são aqueles relacionados a perdas por sofrimento, dor, 

angústia, fadiga ou constrangimento em decorrência de uma doença ou do seu tratamento. 

Informações sobre custos das doenças podem auxiliar na tomada de decisões e na 

implementação de políticas de saúde, bem como, estimar o impacto potencial de intervenções 

para reduzir a carga da doença. COI também permitem a determinação de cada componente 

de custo e a parcela de contribuição de cada setor da sociedade na carga econômica total da 

doença. Além disso, COI podem subsidiar estudos de impacto econômico a partir do cálculo 

das projeções das estimativas de custos globais baseadas na prevalência ou incidência total da 

doença43. No presente estudo, o número de casos de dengue afetou significativamente a carga 

econômica da doença quando comparados os custos incorridos em 2013, ano epidêmico, com 

os custos incorridos em 2014, considerado ano não epidêmico no Brasil.  

Os custos do programa de controle, assim como os custos de perda de produtividade, 

são provenientes de única fonte de informação para ambos, e por isso, não sofreram variações 

entre valores mínimos e máximos. Os custos de vidas perdidas não sofreram ajustes após 

aplicação dos fatores de expansão por não dependerem diretamente do número de casos 

notificados.  

Embora existam algumas limitações, espera-se que os resultados desse estudo sejam 

úteis para subsidiar outros estudos de avaliação econômica, fundamentais para tomada de 

decisão diante da incorporação de novas tecnologias como vacinas e estratégias alternativas 

de controle vetorial, possam auxiliar em avaliações de impacto orçamentário para definição de 

prioridades para alocação efetiva de recursos financeiros, tecnológicos e humanos, e possam 
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contribuir para o planejamento econômico e assistencial imprescindíveis para a 

sustentabilidade do programa de controle da dengue no Brasil. 
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Figuras e tabelas 

Tabela 1 - Parâmetros demográficos e epidemiológicos considerados no modelo. Estudo de Custos da Dengue. Brasil, 2013-2014. 

Parâmetros  
Caso-base  Fontes de informação 

2013 2014  

Demográficos e econômicos      

População brasileira (hab.) 201.062.789 202.799.518 IBGE26,27 

Idade mínima para aposentadoria Mulheres: 60 anos; Homens: 65 anos Previdência Social31 

Produto Interno Bruto per capita (em R$) 26.445,00 27.229,35 IBGE35 

População vivendo em municípios muito infestados (IIP≥1,0) 59.447.997 (688 municípios) 55.818.546 (796 municípios) 
IBGE26,27/Ministério da 

Saúde25 

População vivendo em municípios não/pouco infestados (IIP<1,0)* 141.614.792 (4.882 municípios) 146.980.972 (4.774 municípios) 
IBGE26,27/Ministério da 

Saúde25 

Epidemiológicos       

N° de casos notificados (prováveis) de dengue 1.452.489 589.107 Sinan6 

Nº total de casos de dengue atendidos exclusivamente em unidade 

ambulatorial 
1.387.639 552.421 

Sinan 

Nº total de casos hospitalizados por dengue 64.850 36.686 SIH-SUS33 

 
N° de internações por dengue clássica 63.188 35.588 SIH-SUS33 

  N° de internações por dengue grave 1.662 1.098 SIH-SUS33 

Tempo médio de internação para dengue clássica 4,0 dias (desvio-padrão ± 2,5 dias) Zara, et al., 201530 

Tempo médio de internação para dengue grave 9,3 dias (desvio-padrão ± 8,3 dias) Zara, et al., 201530 

% médio de usuários hospitalizados que recebem atendimento ambulatorial 70% Martelli et al., 201510 

N° de óbitos por dengue, por sexo Mulheres=335; Homens=340 Mulheres=227; Homens=248 Ministério da Saúde 

Para custeio do Programa de Controle da Dengue      

% do PFVS destinado exclusivamente à dengue 30% CGPNCD6 

Componentes do PMCD em municípios endêmicos      

 
% Recursos humanos; % Custeio; % Capital (respectivamente) 87,2%; 8,1%; 4,7% Santos et al., 201523 

Componentes do PMCD em municípios não endêmicos      

 
% Recursos humanos; % Custeio; % Capital (respectivamente) 59,7%; 38,1%; 2,2% Taliberti e Zucchi, 201022 

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sinan: Sistema de Informação de Agravos de Notificação. SIH-SUS: Sistema de Informações Hospitalares do    

Sistema Único de Saúde. FE: Fator de Expansão. PFVS: Piso Fixo de Vigilância em Saúde. CGPNCD: Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle da 

Dengue. PMCD: Programa Municipal de Controle da Dengue. *Para municípios sem LIRAa, foi considerado IIP<1,0. Total de municípios com LIRAa: 1.438 

(2013) e 1.837 (2014). 
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Tabela 2 – Custos do Programa: componentes de custos, forma de cálculo e fontes dos dados. Estudo de Custos da Dengue, Brasil, 2013-2014 

Componentes de custos Forma de cálculo 
Fontes de dados e 

referências 

Custos do Programa Nacional de Controle da Dengue - PNCD (nível nacional)   

 

Piso Fixo de Vigilância em Saúde  
(Repasses para Unidades da Federação + repasses para municípios) x % 

da fração atribuível exclusivamente à dengue 

Fundo Nacional de Saúde 

(FNS)40 

 

Inseticidas Total gasto com adulticidas + total gasto com larvicidas CGPNCD 

 

Publicidade e propaganda  
Total repassado para Unidades da Federação + total gasto com 

veiculação nacional 
Ascom 

 

Testes diagnósticos para vigilância Total compra dos kits NS1 + total compra dos kits Sorologia IgM CGLab 

Custo total do PNCD 
Piso Fixo de Vigilância em Saúde + Inseticidas + Publicidade e propaganda + Testes 

diagnósticos 

Custos do Programa Municipal de Controle da Dengue - PMCD (nível municipal)   

Recursos humanos 
  

 

Municípios muito infestados Custo total do PMCD x % recursos humanos  Santos et al, 201523  

 

Municípios não/pouco infestados Custo total do PMCD x % recursos humanos  Taliberti e Zucchi, 201022  

Custeio 
  

 

Municípios muito infestados Custo total do PMCD x % custeio Santos et al, 201523  

 

Municípios não/pouco infestados Custo total do PMCD x % custeio Taliberti e Zucchi, 201022  

Custos capitais 
  

 

Municípios muito infestados Custo total do PMCD x % custos capitais Santos et al, 201523  

 

Municípios não/pouco infestados Custo total do PMCD x % custos capitais Taliberti e Zucchi, 201022  

Custo total do PMCD 

(Custo do PMCD em municípios muito infestados per capita x n° de habitantes vivendo em 

municípios muito infestados) + (custo do PMCD em municípios não/pouco infestados per 

capita x n° de habitantes vivendo em municípios não/pouco infestados) 

Custo total do programa da dengue Custo total do PNCD + Custo total do PMCD 
CGPNCD: Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle da Dengue; Ascom: Assessoria de Comunicação do Ministério da Saúde; CGLab: Coordenação Geral dos 

Laboratórios; PMCD: Programa Municipal de Controle da Dengue. 
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Tabela 3 – Custos da doença: componentes de custos, forma de cálculo e fontes dos dados. Estudo de Custos da Dengue, Brasil, 2013-2014 

Fontes de dados e componentes de custos Forma de cálculo Fontes de dados  

Fontes primárias      

  Estudos de custos     

    Custos médicos diretos     

 
 

Ambulatorial Custo médio x nº pacientes ambulatoriais  Martelli et al, 201510 

 

 
Hospitalizados Custo médio x nº pacientes hospitalizados  

Martelli et al, 201510/ 

Machado et al, 201013 

    Custo indiretos   
 

  

Perda de produtividade (ausência 

escola/trabalho) 

(Custo médio por perda de produtividade por paciente ambulatorial x nº de pacientes 

ambulatoriais) + (custo médio por perda de produtividade por paciente hospitalizado x 

nº de pacientes hospitalizados) 

Martelli et al, 201510 

  
Vidas perdidas  Custo médio por vida perdida x nº óbitos  Martelli et al, 201510 

  Estudo de utilização de serviços de saúde (USS) 
 

    Custo médicos diretos   
 

  
Ambulatorial 

∑ (quantidade média de serviços de saúde utilizada pelo paciente x custo médio de 

cada item x % de pacientes que utilizaram cada item) 
Zara et al, 201530 

 

 
Hospitalizados 

∑ (quantidade média de serviços de saúde utilizada pelo paciente x custo médio de 

cada item x % de pacientes que utilizaram cada item) + (fração % de pacientes que 

receberam atendimento ambulatorial x custo médio ambulatorial) 

Zara et al, 201530 

Fontes secundárias   
 

  Ministério do Trabalho e Previdência Social 
 

    Custos indiretos   
 

  
Vidas perdidas  

(Anos potenciais de vida perdidos x PIB per capita x n° casos fatais sexo masculino) 

+ (anos potenciais de vida perdidos x PIB per capita x n° casos fatais sexo feminino) 

Previdência Social36; 

IBGE35 e Ministério da 

Saúde 

  Sistema de Informação Hospitalar (SIH-SUS) e Tabela SUS* 
 

    Custos médicos diretos   
 

  
Hospitalizados 

(Custo fixo por pacote dengue clássica-DC x nº pacientes com DC) + (custo fixo por 

pacote dengue grave-DG x nº pacientes com DG)  
Sigtap32 

 

 
Hospitalizados 

(Valor médio pago por pacote DC x nº pacientes com DC) + (valor médio pago por 

pacote DG x nº pacientes com DG) 
SIH-SUS33 

  

  Hospitalizados 
(Custo médio fixo DC por dia x nº pacientes com DC x tempo médio de internação) + 

(custo médio fixo DG por dia x nº pacientes com DG x tempo médio de internação)  

Sigtap32 e Zara et al., 

201530 

*Tabela SUS: Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção do Sistema Único de Saúde do 

Brasil (Sigtap). PIB: Produto Interno Bruto. IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. DC: dengue clássica. DG: dengue grave.



127 

 

 

Tabela 4 - Utilização de serviços de saúde por indivíduos com dengue considerada para custeio da 

doença. Estudo de Custos da Dengue, Brasil, 2013-2014 

Parâmetros para utilização de serviços de 

saúde* 
Pacientes ambulatoriais Pacientes hospitalizados 

Testes diagnósticos 
% 

Média  

(Desvio-padrão) 
 % 

Média  

(Desvio-padrão) 
 

 

Sorologia IgM  46,5 1,3 (0,5)  34,6 1,3 (0,7)  

  NS1 - -  11,1 1,1 (0,3)  

 

RT-PCR - -  1,8 1,0 ( - )  

  Isolamento viral  1,3 1,0 ( - )  0,9 1,0 ( - )  

Honorários médicos           

 

Consultas/visitas 100,0 1,9 (1,3)  100,0 4,8 (4,0)  

Procedimentos            

 

Cateter urinário - -  2,3 4,6 (8,1)  

  Cateter venoso - -  37,3 1,3 (0,7)  

 

Cateter nasogástrico - -  0,9 1,0 ( - )  

Exames de imagem           

 

Raio-X 6,9 1,2 (0,5)  23,5 1,2 (0,5)  

  Ultrassonografia 1,4 1,4 (1,8)  12,0 1,1 (0,3)  

 

Tomografia 0,4 1,0 ( - )  3,2 1,0 ( - )  

Exames laboratoriais para manejo clínico           

 

Prova do laço 3,7 1,1 (0,6)  18,0 1,7 (1,7)  

  Hemograma completo 74,7 2,0 (1,4)  87,1 3,0 (2,2)  

 

Contagem de plaquetas - -  93,1 4,2 (3,0)  

  Hematócrito - -  90,8 4,2 (3,0)  

 

Dosagem de albumina sérica - -  16,1 1,4 (0,9)  

  Dosagem de potássio - -  30,4 2,1 (1,8)  

 

Dosagem de sódio - -  29,5 2,1 (1,6)  

  Dosagem de cloreto - -  15,7 2,2 (1,8)  

 

Dosagem de glicose  0,5 1,0 ( - )  18,9 2,7 (2,8)  

  Gasometria - -  6,5 2,4 (2,6)  

 

Transaminases 1,1 1,2 (0,4)  ND ND  

  Creatinina 0,4 1,2 (0,4)  33,2 1,9 (1,3)  

 

Uranálise 10,1 1,1 (0,3)  26,7 1,6 (1,2)  

  Exame de fezes 2,3 1,1 (0,4)  ND ND  

Tratamento           

  Hidratação           

  
Soro oral (envelope) 29,5 6,9 (3,9)  - -  

    Soro fisiológico injetável (500 mL) - -  89,4 12,0 (2,3)  

  
Solução ringer lactato (500 mL) - -  6,9 11,1 (1,8)  

    Solução glicosada (500 mL) - -  53,0 3,7 (0,3)  

  
Solução de cloreto de potássio (5 mL) - -  15,7 2,0 (0,3)  

    Solução de cloreto de sódio (5 mL) - -  10,1 2,0 (0,2)  

  Derivados de sangue           

  
Concentrado de plaquetas (1,5 L/dia) - -  3,2 6,0 (3,0)  

    Concentrado de hemácias (1,5 L/dia) - -  0,5 6,0 ( - )  

  Medicamentos           

    Antipiréticos/analgésicos           

  
Paracetamol (acetaminofeno), oral (500 mg) 24,0 14,6 (4,8)  - -  

  
Dipirona, oral (500 mg) 42,3 15,9 (5,4)  - -  

  
Dipirona, injetável (1g/2mL) - -  72,8 7,8 (4,0)  

    Antieméticos           

  
Bromoprida, oral (10 mg) 7,6 2,5 (0,3)  - -  

  
Bromoprida, injetável (10 mg/2 mL) - -  36,9 11,1 (0,8)  

    Antiulcerosos           

  
Ranitidina, oral (10 mg) 0,9 3,0 (0,2)  - -  

  
Ranitidina, injetável (40 mg/10 mL) - -  25,3 9,5 (0,7)  

    Antialérgicos           

    Dexclorfeniramina, oral (2 mg) 3,9 1,7 (0,2)  - -  

*Fonte: Zara, et al. (2015)30 ND: não disponível.  
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Tabela 5 - Custo unitário de recursos de saúde considerados para custeio da doença. Estudo de Custos da Dengue. Brasil, 2013-2014 

Recursos de saúde 
2013 2014 

Fontes dos dados 
R$ US$ R$ US$ 

Programa de controle da dengue          

  Custo unitário kits NS1  509,03 193,43 629,36 236,94 Ministério da Saúde/CGLab 

 
Custo unitário kits Sorologia IgM 603,04 229,16 598,15 225,19 Ministério da Saúde/CGLab 

 Custo do PMCD per capita em municípios não endêmicos 3,37ᵃ 1,27 3,37ᵃ 1,27 Taliberti e Zucchi, 201022 

  Custo do PMCD per capita em municípios endêmicos 15,02ᵇ 5,66 15,02ᵇ 5,66 Santos et al., 201523 

Estudos de custos da doença           

  Custo médio por caso hospitalizado 726,65 273,57 928,91ᶜ 349,72 Machado et al, 201013 

  Custo médio por caso ambulatorial 145,19 54,66 156,76ᵈ 59,02 Martelli et al, 201510 

 
Custo médio por caso hospitalizado 537,67 202,42 580,52ᵈ 218,56 Martelli et al, 201510 

 

Custo médio por perda de produtividade (escola/trabalho) por pacientes 

e cuidadores - ambulatorial 
247,28 93,10 266,99ᵈ 100,52 

Martelli et al, 201510 

  
Custo médio por perda de produtividade (escola/trabalho) por pacientes 

e cuidadores - hospitalizado 
478,69 180,22 516,84ᵈ 194,58 

Martelli et al, 201510 

 
Custo médio por vida perdida 277.858,87 104.608,31 300.004,22ᵈ 122.945,59 Martelli et al, 201510 

Custos da doença por utilização de serviços de saúde          

Diagnóstico          

 
Sorologia IgM 20,00 7,53 20,00 7,53 Sigtap32 

  NS1 ND ND ND ND - 

 
RT-PCR ND ND ND ND - 

  Isolamento viral ND ND ND ND - 

Procedimentos           

  Consulta ambulatorial 10,00 3,76 10,00 3,76 Sigtap32 

 
Visita médica hospitalar (custo médio) 15,36 5,78 15,36 5,78 Sigtap32 

  Cateter urinário 8,82 3,32 8,82 3,32 Sigtap32 

  
Sonda uretral (material) 0,43 0,16 0,42 0,16 BPS34 

  Cateter venoso 70,00 26,35 70,00 26,35 Sigtap32 

  
Cateter intravenoso (material) 1,35 0,51 1,37 0,52 BPS34 

  Cateter nasogástrico 28,00 10,54 28,00 10,54 Sigtap32 

  
Sonda nasogástrica (material) 0,54 0,20 0,56 0,21 BPS34 

Exames de imagem          

 
Raio-X tórax 9,50 3,58 9,50 3,58 Sigtap32 

  Ultrassonografia abdome 37,95 14,29 37,95 14,29 Sigtap32 

 
Tomografia abdome 136,41 51,36 136,41 51,36 Sigtap32 

Exames laboratoriais para manejo clínico          

 
Contagem de plaquetas, tempo de coagulação, velocidade de 

hemossedimentação e prova do laço 
2,73 1,03 (cada) 2,73 1,03 (cada) Sigtap32 

 
  Dosagem de hematócrito 1,53 0,58 (cada) 1,53 0,58 (cada) Sigtap32 

 
Hemograma completo 4,11 1,55 4,11 1,55 Sigtap32 

  Uranálise 3,70 1,39 3,70 1,39 Sigtap32 
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Exame de fezes 3,04 1,14 3,04 1,14 Sigtap32 

  Dosagem de: ácido úrico, albumina, cálcio, cloreto, colesterol, 

creatinina, glicose, potássio, sódio e ureia 
1,85 0,70 (cada) 1,85 0,70 (cada) Sigtap32 

  

 
Dosagem de triglicerídeos 3,51 1,32 3,51 1,32 Sigtap32 

  Gasometria 2,78 1,05 2,78 1,05 Sigtap32 

Tratamento 

  Hidratação          

  
Sais para reidratação oral 0,39 0,15 0,39 0,15 BPS34 

    Solução fisiológica injetável 2,09 0,79 2,18 0,82 BPS34 

  
Solução ringer lactato 2,96 1,11 2,96 1,11 BPS34 

    Solução glicosada 2,52 0,95 2,50 0,94 BPS34 

  
Solução de cloreto de potássio e cloreto de sódio 0,23 0,09 0,23 0,07 (cada) BPS34 

  Derivados de sangue          

  
Concentrado de plaquetas 135,00 54,88 135,00 50,82 Ministério da Saúde48 

    Concentrado de hemácias 150,00 60,97 150,00 56,47 Ministério da Saúde48 

  
Serviço hospitalar para transfusão de derivados 8,39 3,41 8,39 3,16 Sigtap32 

  Medicamentos          

  
Paracetamol (comprimido 500 mg) 0,03 0,01 0,04 0,01 BPS34 

    Dipirona (comprimido 500 mg) 0,05 0,02 0,07 0,03 BPS34 

  
Dipirona injetável (ampola 2 mL - 500mg/mL) 0,55 0,21 0,50 0,19 BPS34 

    Bromoprida (comprimido 10 mg) 0,19 0,07 0,09 0,04 BPS34 

  
Bromoprida injetável (ampola 2 mL - 5 mg/mL) 0,65 0,24 0,65 0,24 BPS34 

    Ranitidina (cápsula 150 mg) 0,06 0,02 0,08 0,03 BPS34 

  
Ranitidina injetável (frasco-ampola 40mg/10mL) 0,39 0,15 0,66 0,25 BPS34 

    Dexclorfeniramina (comprimido 2 mg) 0,08 0,03 0,08 0,03 BPS34 

Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS) e Tabela SUS – Fontes secundárias 

  Custo fixo por pacote internação para dengue clássica (3 dias) 287,76 108,34 287,76 108,34 Sigtap32 

 
Custo fixo por pacote internação para dengue grave (5 dias) 289,17 108,87 289,17 108,87 Sigtap32 

  Custo médio fixo por dia internação para dengue clássica 95,92 36,11 95,92 36,11 Sigtap32 

 
Custo médio fixo por dia internação para dengue grave 57,83 21,77 57,83 21,77 Sigtap32 

  Custo médio pago por pacote internação para dengue clássica 311,66 117,33 321,80 121,15 SIH-SUS33 

  Custo médio pago por pacote internação para dengue grave 631,49 237,74 652,07 245,49 SIH-SUS33 

ªO custo per capita para municípios muito infestados corresponde a R$ 11,05 corrido pela inflação acumulada de 35,97% no período de 2009-2014. ᵇ O custo per capita para 

municípios não/pouco infestados corresponde a R$ 1,99 corrido pela inflação acumulada de 69,24% no período de 2005-2014. 
Sigtap: Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção do Sistema Único de Saúde do 

Brasil. SIH-SUS: Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde. BPS: Banco de Preços em Saúde. ND: Não disponível. 
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Tabela 6 – Custos totais e per capita estimados do Programa de Controle da Dengue, por nível de gestão, componente de custo e ano. Estudo de 

Custos da Dengue. Brasil, 2013-2014 

 

Componentes de custos do programa 

de controle da dengue 

2013   2014 

Custo total (R$) Custo total (US$) %   Custo total (R$) Custo total (US$) % 

Programa Nacional 93.503.649,19 35.202.253,85 6,4   398.763.452,88 150.126.464,74 23,0 

 

Repasses para Vigilância em Saúde 69.259.144,70 26.074.682,80 74,1 
 

357.482.078,19 134.584.852,80 89,6 

 

Inseticidas 20.087.514,49 7.562.547,45 21,5 
 

10.454.911,89 3.936.065,23 2,6 

 

Publicidade e propaganda  ND ND ND 
 

27.773.269,80 10.456.080,61 7,0 

 

Testes diagnósticos para vigilância 4.156.990,00 1.565.023,60 4,4 
 

3.053.193,00 1.149.466,10 0,8 

 Programa Municipal 1.371.043.672,89 516.170.521,97 93,6   1.370.150.763,98 502.434.708,74 77,0 

 

Recursos humanos 1.064.422.866,62 400.733.920,82 77,6 
 

1.027.627.999,44 386.881.389,23 77,0 

 

Custeio 254.154.766,59 95.684.186,53 18,5 
 

256.629.118,05 96.615.730,36 19,2 

 

Capital 52.466.039,68 19.752.414,62 3,8 
 

50.301.713,63 18.937.589,15 3,8 

Custo total 1.464.547.322,08 551.372.775,82 100,0   1.768.914.216,86 652.561.173,48 100,0 

Custo total per capita 7,22 2,72     8,72 3,28   

ND: dados não disponíveis. 
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Tabela 7 – Custos médicos diretos e indiretos da dengue (em US$), por tipo de custo, 

gravidade e ano, considerando fontes primárias e secundárias, cenário-base e 

extrapolação por fator de expansão. Estudo de Custos da Dengue. Brasil, 2013-2014 
 

Ano 
Componentes de custos 

diretos médicos  

Cenário base   Fatores de Expansão (FE) 

Fontes 

primárias 

(US$) 

Utilização 

Serviços de 

Saúde (US$) 

  
Fontes primárias 

(US$) 

Utilização 

Serviços de 

Saúde (US$) 

2
0
1
3
 

Pacientes ambulatoriais 81,895,155,86 22,607,329,88   823,211,417,00 227,249,241,72 

Testes diagnósticos - 6,316,037,62 
 

- 63,488,911,20 

Consultas - 9,925,948,28 
 

- 99,775,790,96 

Exames de imagem - 1,084,571,80 
 

- 10,902,133,08 

Exames laboratoriais  - 3,557,996,39 
 

- 35,765,036,63 

Tratamento - 1,722,775,79 
 

- 17,317,369,85 

Pacientes hospitalizados 16,852,425,40 6,228,097,69   26,963,880,63 3,751,606,75 

Testes diagnósticos - 214,006,01 
 

- 128,910,37 

Visitas médicas - 1,753,345,80 
 

- 1,056,159,40 

Procedimentos - 852,644,68 
 

- 513,605,87 

Exames de imagem - 286,741,41 
 

- 172,723,85 

Exames laboratoriais  - 836,403,66 
 

- 503,822,80 

Tratamento - 2,284,956,14 
 

- 1,376,384,46 

Total 98,747,581,25 28,835,427,58   850,175,297,63 231,000,848,47 

2
0
1
4
 

Pacientes ambulatoriais 32,603,440,49 9,649,432,43   327,730,305,46 96,996,249,13 

Testes diagnósticos - 2,681,404,87 
 

- 26,953,524,66 

Consultas - 4,213,953,06 
 

- 42,358,723,62 

Exames de imagem - 460,443,13 
 

- 4,628,381,67 

Exames laboratoriais  - 1,510,508,55 
 

- 15,183,656,15 

Tratamento - 783,122,81 
 

- 7,871,963,03 

Pacientes hospitalizados 25,322,857,94 3,630,802,83   40,516,572,70 2,187,079,44 

Testes diagnósticos - 124,248,66 
 

- 74,843,42 

Visitas médicas - 1,017,966,13 
 

- 613,190,22 

Procedimentos - 495,032,65 
 

- 298,191,83 

Exames de imagem - 166,477,74 
 

- 100,280,86 

Exames laboratoriais  - 485,603,35 
 

- 292,511,92 

Tratamento - 1,341,474,30 
 

- 808,061,19 

Total 57,926,298,43 13,280,235,26   368,246,878,16 99,183,328,58 

Ano 
Componentes de custos 

indiretos da doença 

Fontes 

primárias 

(US$) 

Previdência / 

Sinan (US$) 
  

Fontes primárias 

(US$)  

Previdência / 

Sinan (US$) 

2
0
1
3
 Perda de produtividade 

(ausência escola/trabalho) 
144,230,168,67 - 

 
3,744,293,342,99 - 

Vidas perdidas 76,238,272,90 47,095,720,53 

 

- - 

  Total 220,468,441,56     3,744,293,342,99   

2
0
1
4
 Perda de produtividade 

(ausência escola/trabalho) 
58,214,454,23 -   1,493,992,216,91 - 

Vidas perdidas 53,649,155,00 36,031,563,40 

 

- - 

  Total 111,863,609,23     1,493,992,216,91   
*Para pacientes ambulatoriais FE=26,740; pacientes hospitalizados FE=1,641.  
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Figura 1 - Custos totais da dengue (em US$) por componentes de custos, considerando o 

cenário-base e fatores de expansão e análise de sensibilidade (valores mínimos e máximos). 

Brasil, 2013-2014 
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6. DISCUSSÃO  

 

Este é o primeiro estudo detalhado de USS para dengue conduzido em um país 

endêmico com abordagem multicêntrica e o primeiro estudo de custo da dengue envolvendo 

custos da doença e custos do programa no nível nacional, no Brasil. 

O desenho do estudo de USS é consistente com as recomendações de diretrizes atuais 

(ARMIEN et al., 2012). A principal limitação do estudo de USS refere-se ao 

desconhecimento de alguns pacientes ambulatoriais no momento da entrevista sobre quais 

medicamentos, exames laboratoriais e testes diagnósticos foram realizados. Além disso, nosso 

estudo centrou-se na estimativa de USS em áreas urbanas do Brasil, com uma rede estruturada 

de serviços médicos e executado em períodos epidêmicos, o qual não pode ser extrapolado 

para outros cenários, como áreas menos urbanizadas e períodos interepidêmicos. 

Nossos resultados demonstraram que o padrão de USS variou significativamente por 

setor e gravidade da doença. Maior USS por paciente hospitalizado comparado a pacientes 

ambulatoriais era esperada, uma vez que o aumento da gravidade dos casos requer maiores 

cuidados e pode aumentar a mobilização de recursos de saúde como descrito por outros 

estudos de custo da dengue (SUAYA et al., 2009; BEAUTÉ; VONG, 2010; UNDURRAGA; 

HALASA; SHEPARD, 2013; RODRIGUEZ et al., 2015). Embora a USS seja maior entre os 

casos mais graves, a ocorrência de grande número de casos ambulatoriais menos graves pode 

sobrecarregar os serviços de saúde, obstruindo o atendimento e aumentando o tempo de 

espera do paciente e, em geral, comprometendo a qualidade dos serviços prestados. Não é 

incomum que as unidades de saúde adotem estratégias alternativas durante epidemias de 

dengue para atender à demanda dos serviços de saúde. A maioria dos planos de contingência 

desenvolvidos por gestores locais ou nacionais preveem que a estrutura de saúde requer uma 

adaptação em um certo estágio da epidemia (HARRINGTON et al., 2013). 

Foi observado que, em geral, pacientes usaram itens de recursos de saúde similares 

nos setores público e privado. Esses resultados sugerem que as unidades de saúde tentaram 

seguir as diretrizes para manejo clínico para diagnóstico e tratamento de dengue em ambos os 

setores de saúde (BRASIL, 2013a), garantindo a igualdade de atenção para clientes/pacientes, 

independentemente da fonte de pagamento. Contudo, exames clínicos foram mais utilizados 

no setor privado, destacando a diferença de recursos disponíveis nos dois sistemas. 

Em geral, o padrão de USS está de acordo com as diretrizes do MS, com algumas 

exceções para o uso de exames laboratoriais e de imagem. É importante salientar que o Brasil 
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adota um o critério de classificação ABCD para manejo clínico dos pacientes desde 2002 

(BRASIL, 2002b). Essa estratégia antecipou as recomendações para manejo clínico da WHO 

(2009) em quase uma década. Entretanto, apesar da adoção precoce, o cumprimento das 

diretrizes por médicos ainda precisa ser melhorado, principalmente em relação ao uso de 

testes diagnósticos, teste de transaminases, creatinina e raios-X.  

A prova do laço positiva é uma manifestação frequente em pacientes com dengue, 

especialmente em casos graves, e, embora seja inespecífico, serve para alertar para o risco de 

progressão para as formas graves da doença (BRASIL, 2009, 2013a). Não há um consenso 

sobre a efetividade da prova do lação entre os profissionais de saúde. Entretanto, com base em 

evidências científicas, o MS recomenda o uso da prova do laço, tornando obrigatória a sua 

realização em todos os pacientes com suspeita de dengue sem sinais de sangramento, com 

monitoramento clínico constante (BRASIL, 2013a). Considerando as dimensões continentais 

do Brasil e a escassez de recursos, a prova do laço é uma estratégia rápida, fácil e com baixo 

custo, e não deve ser negligenciada. 

O uso racional de testes diagnósticos específicos é necessário devido ao custo e 

disponibilidade. O sistema de vigilância no Brasil recomenda a realização do teste sorológico 

para todos os pacientes em períodos não epidêmicos e para 10% durante epidemias (BRASIL, 

2013a). A cada ano, 30% a 40% dos casos notificados tem pelo menos um teste IgM 

realizado. Esse teste diagnóstico não é essencial para o manejo clínico de pacientes 

ambulatoriais, mas, segundo a orientação atual do MS, os testes sorológicos e de isolamento 

de vírus são obrigatórios para os pacientes classificados nos Grupos C e D (BRASIL, 2016). 

No presente estudo, em aproximadamente 60% dos pacientes hospitalizados foi realizada a 

sorologia, e em cerca de 1% teve isolamento viral. 

O Brasil enfrenta atualmente um complexo cenário epidemiológico caracterizado por 

epidemias de três arboviroses transmitidas principalmente pelo Aedes aegypti: dengue, 

chikungunya (HONÓRIO et al., 2015) e Zika (ZANLUCA et al., 2015; GAUTRET; SIMON, 

2016). Portanto, é provável que o padrão de USS por paciente com suspeita de dengue seja 

modificado, especialmente em relação ao aumento do uso de exames para diagnóstico 

diferencial, uma vez que as três arboviroses apresentam sinais e sintomas similares (MUSSO; 

CAO-LORMEAU; GUBLER, 2015). 

Com esse cenário desafiador de tríplice epidemia, possibilidade de adoção de novas 

tecnologias para controle do Aedes e novas estratégias de prevenção da doença, cada vez 

mais, são necessários estudos de carga econômica da dengue e do programa de controle da 
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doença. Para realização dos estudos de custos, diversos métodos de custeio podem ser 

utilizados, com níveis de acurácia variáveis na quantificação de recursos.  

As análises de custos podem ser realizadas utilizando método de microcusteio ou 

macrocusteio (TAN, 2009). No microcusteio utiliza-se alto grau de detalhamento para 

identificação dos insumos consumidos cujas estimativas resultantes possuem maior nível de 

precisão, sendo, por isso, considerado padrão-ouro dos métodos de custeio para avaliação 

econômica. Entretanto, o grande desafio está na viabilidade de execução, principalmente em 

função do tempo necessário para sua realização. Por outro lado, o macrocusteio (gross 

costing) é um método que identifica os itens de custo em alto nível de agregação, englobando 

um ou alguns componentes de custo mais relevantes para o serviço avaliado. É comparação ao 

método de microcusteio, a imprecisão é a principal desvantagem para análise de custo em 

avaliações econômicas (MUGFORD; HUTTON; FOX-RUSHBY, 1998; TAN, 2009). 

Entretanto, para um país como as dimensões do Brasil, o macrocusteio torna-se útil por ser 

mais rápido e factível.  

Os resultados do estudo de custos mostraram que, se utilizadas as fontes primárias de 

informação derivadas de métodos de microcusteio, os custos da doença são mais elevados em 

comparação às fontes secundárias, o que já era esperado considerando o nível de acurácia das 

fontes primárias. Quanto aos custos de casos hospitalizados, a fonte de informação que mais 

se aproximou dos estudos primários foi a combinação de USS e dados do Sigtap, mesmo 

assim, ainda representam subestimativas em comparação aos custos obtidos diretamente dos 

prontuários médicos. 

Quanto à limitação do método do segundo estudo, alguns custos não foram incluídos, 

como por exemplo, custos do programa os custos com transporte aéreo e marítimo para 

importação dos inseticidas, custos com a distribuição e transporte de inseticidas e testes 

diagnósticos para estados e municípios, custos com recursos humanos e infraestrutura no 

nível federal, custos no nível estadual, e custos com recursos humanos e infraestrutura para a 

realização de testes diagnósticos nos Lacens. No método de custeio da doença, também não 

foram incluídos os custos diretos não médicos, que representam os gastos realizados 

diretamente pelos usuários e (ou) famílias com alimentação, transporte e alojamento durante o 

episódio da doença. 

Informações sobre custos das doenças podem auxiliar na tomada de decisões e na 

implementação de políticas de saúde, bem como, estimar o impacto potencial de intervenções 

para reduzir a carga da doença. Estudos de custos de doença também permitem a 
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determinação de cada componente de custo e a parcela de contribuição de cada setor da 

sociedade na carga econômica total da doença. Além disso, podem subsidiar estudos de 

impacto econômico a partir do cálculo das projeções das estimativas de custos globais 

baseadas na prevalência ou incidência total da doença (BYFORD; TORGERSON; 

RAFTERY, 2000). 

Embora existam algumas limitações, espera-se que os resultados aqui apresentados 

sejam úteis para subsidiar outros estudos de avaliação econômica, fundamentais para tomada 

de decisão diante da incorporação de novas tecnologias como vacinas e estratégias 

alternativas de controle vetorial, possam auxiliar em avaliações de impacto orçamentário para 

definição de prioridades para alocação efetiva de recursos financeiros, tecnológicos e 

humanos, e possam contribuir para o planejamento econômico e assistencial imprescindíveis 

para a sustentabilidade do programa de prevenção e controle da dengue. 
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7. CONCLUSÕES 

 

O perfil de USS pelo paciente com suspeita de dengue variou significativamente por 

setor de saúde e gravidade da doença. O perfil de USS obtido no primeiro estudo foram úteis 

para estimar custos da doença no estudo subsequente. 

Várias fontes de informação (a partir de estudos primários e de fontes secundárias) 

podem ser utilizadas para estimar os custos da dengue no Brasil, especialmente, quando não é 

viável a realização de estudos com coleta de dados primários. 

Em 2013-2014, o custo do programa de controle da dengue foi de US$1,2 bilhão, 

sendo 23% correspondente aos custos federais e 77% aos custos municipais. Os custos da 

doença variaram de acordo com as fontes de informação. Se utilizadas as fontes primárias, os 

custos diretos médicos chegaram a US$1,2 bilhão, e fontes secundárias (USS), os custos 

foram de US$330,2 milhões. Os custos indiretos chegaram a US$5,2 milhões considerando as 

fontes primárias.  

Nesse período, o custo total da dengue variou entre US$ 1,53 bilhão e US$ 1,69 

bilhão. Se ajustado o número de casos subnotificados, os custos variam de US$ 6,86 bilhões a 

US$ 7,78 bilhões. A dengue impõe custos substanciais para a saúde e para economia do 

Brasil. 

 



138 

 

REFERÊNCIAS 

ABAD-FRANCH, F.; ZAMORA-PEREA, E.; FERRAZ, G.; PADILLA-TORRES, S. D.; 

LUZ, S. L. B. Mosquito-disseminated pyriproxyfen yields high breeding-site coverage and 

boosts juvenile mosquito mortality at the neighborhood scale. PLOS Neglected Tropical 

Diseases, v. 9, n. 4, p. e0003702. 

ALBUQUERQUE, C.; FERREIRA, V. Fiocruz inicia estudo de campo com mosquitos 

para reduzir a transmissão da dengue. Disponível em: <http://portal.fiocruz.br/pt-

br/content/fiocruz-inicia-estudo-com-mosquitos-para-reduzir-transmissao-da-dengue>. 

Acesso em: 23 abr. 2015.  

ALICIA, M.; UGÁ, D. A utilização de serviços de saúde por sistema de financiamento: an 

analysis of health services utilisation, by financing system. Ciência & Saúde Coletiva, v. 11, 

n. 4, p. 895–910, 2006.  

ALSINA, G.; BASTOS, N.; HALLAL, P. C.; SANTOS, I. S. Utilização de serviços médicos 

no sistema público de saúde no Sul do Brasil. Revista de Saúde Pública, v. 45, n. 3, p. 475–

484, 2011.  

ANDERSON, K. B.; CHUNSUTTIWAT, S.; NISALAK, A.; MAMMEN, M. P.; LIBRATY, 

D. H.; ROTHMAN, A. L.; GREEN, S.; VAUGHN, D. W.; ENNIS, F. A.; ENDY, T. P. 

Burden of symptomatic dengue infection in children at primary school in Thailand: a 

prospective study. Lancet, v. 369, n. 9571, p. 1452–1459, 2007.  

ANVISA. Primeira vacina contra a dengue tem registro aprovado. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/saude/2015/12/primeira-vacina-contra-a-dengue-tem-registro-

aprovado>. Acesso em: 20 jan. 2016.  

ARAÚJO, H.; CARVALHO, D.; IOSHINO, R.; COSTA-DA-SILVA, A.; CAPURRO, M. 

Aedes aegypti control strategies in Brazil: incorporation of new technologies to overcome the 

persistence of dengue epidemics. Insects, v. 6, n. 2, p. 576–594. 

ARMIEN, B.; ARREDONDO, J.; CARABALI, M.; CARRASQUILLA, G.; CASTRO, R.; 

DURAND, L.; DURÁN, L.; GARCÍA, M. E.; GALLEGOS, V.; GONTES, M.; LÓPEZ, J. 

G.; MCFARLANE, C.; MONTOYA, R.; SARTORI, A. M. C.; SIQUEIRA, J. B.; 

MARTELLI, C.; CONSTENLA, D. Costing dengue cases and outbreaks: a guide to 

current practices and procedures. Mar. 20, 2015. Disponível em: 

<http://www.denguevaccines.org/sites/default/files/IVAC-DConstenla-Costing-Dengue-

Cases-And-Outbreaks-Guide-To-Current-Practices_0.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2015.  

ARMIEN, B.; SUAYA, J. A.; QUIROZ, E.; SAH, B. K.; BAYARD, V.; MARCHENA, L.; 

CAMPOS, C.; SHEPARD, D. S. Clinical characteristics and national economic cost of the 

2005 dengue epidemic in Panama. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 

v. 79, n. 3, p. 364–371, 2008.  

ATYAME, C. M.; LABBÉ, P.; LEBON, C.; WEILL, M.; MORETTI, R.; MARINI, F.; 

GOUAGNA, L. C.; CALVITTI, M.; TORTOSA, P. Comparison of irradiation and Wolbachia 

based approaches for sterile-male strategies targeting Aedes albopictus. PLoS ONE, v. 11, n. 

1, p. e0146834, 14 jan. 2016. 



139 

 

 

 

BALY, A.; FLESSA, S.; COTE, M.; THIRAMANUS, T.; VANLERBERGHE, V.; 

VILLEGAS, E.; JIRAROJWATANA, S.; VAN DER STUYFT, P. The cost of routine Aedes 

Aegypti control and of Insecticide-Treated Curtain Implementation. The American Journal 

of Tropical Medicine and Hygiene, v. 84, n. 5, p. 747–752, maio 2011.  

BALY, A.; TOLEDO, M. E.; RODRIGUEZ, K.; BENITEZ, J. R.; RODRIGUEZ, M.; 

BOELAERT, M.; VANLERBERGHE, V.; VAN DER STUYFT, P. Costs of dengue 

prevention and incremental cost of dengue outbreak control in Guantanamo, Cuba. Tropical 

Medicine & International Health, v. 17, n. 1, p. 123–32, jan. 2012. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Câmbio e Capitais Internacionais, Taxas de câmbio, 

Conversão de moedas. Disponível em: 

<http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp>. Acesso em: 13 dez. 2015a.  

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Relatório de Inflação. Disponível em: 

<http://www.bcb.gov.br/htms/relinf/port/2015/09/ri201509P.pdf>. Acesso em: 13 dez. 2015b.  

BARBOSA DA SILVA, J.; SIQUEIRA-JR, J. B.; COELHO, G. E.; VILARINHOS, P. T. R.; 

PIMENTA, F. G. Dengue in Brazil: current situation and prevention and control activities. 

Epidemiological Bulletin, v. 23, n. 1, p. 3–6, 2002.  

BARRETO, M. L.; TEIXEIRA, M. G. Dengue no Brasil: situação epidemiológica e 

contribuições para uma agenda de pesquisa. Estudos Avançados, v. 22, n. 64, p. 53–72, 

2008.  

BASU, A.; CHATURVEDI, U. C. Vascular endothelium: the battlefield of dengue viruses. 

FEMS Immunology and Medical Microbiology, v. 53, n. 3, p. 287–299, 2008.  

BEATTY, M. E.; BEUTELS, P.; MELTZER, M. I.; SHEPARD, D. S.; HOMBACH, J.; 

HUTUBESSY, R.; DESSIS, D.; COUDEVILLE, L.; DERVAUX, B.; WICHMANN, O.; 

MARGOLIS, H. S.; KURITSKY, J. N. Health economics of dengue: a systematic literature 

review and expert panel’s assessment. American Journal of Tropical Medicine & Hygiene, 

v. 84, n. 3, p. 473–488, 2011.  

BEAUTÉ, J.; VONG, S. Cost and disease burden of dengue in Cambodia. BioMed Central 

Public Health, v. 10, p. 521, jan. 2010. 

BHATT, S.; GETHING, P. W.; BRADY, O. J.; MESSINA, J. P.; FARLOW, A. W.; 

MOYES, C. L.; DRAKE, J. M.; BROWNSTEIN, J. S.; HOEN, A. G.; SANKOH, O.; 

MYERS, M. F.; GEORGE, D. B.; JAENISCH, T.; WILLIAM, G. R. The global distribution 

and burden of dengue. Nature, v. 496, n. 7446, p. 504–507, 2013. 

BRAGA, I. A.; VALLE, D. Aedes aegypti: histórico do controle no Brasil. Epidemiologia e 

Serviços de Saúde, v. 16, n. 2, p. 113–118, 2007.  

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Dengue instruções para pessoal de combate ao 

vetor: manual de normas técnicas. 3. ed. Brasília: Fundação Nacional de Saúde, Ministério 

da Saúde, 2001.  

 



140 

 

 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa Nacional de Controle da Dengue 

(PNCD). Brasília: Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde, 2002a.  

BRASIL. FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Dengue: aspectos epidemiológicos, 

diagnóstico e tratamento. Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2002b.  

BRASIL. Portaria GM No 1.469 de 10 de julho de 2006. Dispõe sobre o ressarcimento de 

custos operacionais de sangue e hemocomponentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), 

quando houver fornecimento aos não-usuários do SUS e instituições privadas de saúde. 

Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt1469_10_07_2006.html>. Acesso em: 

20 dez. 2015.  

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Diretrizes nacionais para a 

prevenção e controle de epidemias de dengue. Série A. Normas e Manuais Técnicos. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2009.  

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Dengue: diagnóstico e 

manejo clínico - adulto e criança. 4. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2013a.  

BRASIL. Nova classificação de caso de dengue – OMS. Disponível em: 

<http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/novo/Download/Nova_classificacao_de_caso_de_den

gue_OMS.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2015b.  

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE SITUAÇÃO EM SAÚDE. Surtos, epidemias e 

doenças com potencial epidêmico no Brasil em 2013. In: Saúde Brasil 2013: uma análise de 

situação de saúde e das doenças transmissíveis relacionadas à pobreza. Brasília: 

Ministério da Saúde., 2014a. p. 111–132.  

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Casos graves confirmados, segundo ano de 

confirmação. Brasil, Grandes Regiões e Unidades Federadas, 1990 a 2013. 03 mar. 2015. 

Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/julho/31/Graves-at---

2013.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2015b.  

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Casos de Dengue. Brasil, Grandes Regiões e 

Unidades Federadas, 1990 a 2013. Disponível em: 

<http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/julho/31/Dengue-classica-at---2013.pdf>. 

Acesso em: 13 abr. 2015c.  

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E 

INSUMOS ESTRATÉGICOS. DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

Diretrizes metodológicas: diretriz de avaliação econômica. 2. ed. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2014d.  

 

 



141 

 

 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE SITUAÇÃO EM SAÚDE. Carga das doenças 

infecciosas relacionadas à pobreza no Brasil. In: Saúde Brasil 2013: uma análise de 

situação de saúde e das doenças transmissíveis relacionadas à pobreza. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2014e. p. 228–254.  

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. LIRAa jan/fev 2014. Disponível em: 

<http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/marco/18/LIRAa-Jan---18.03.2014.pdf>. 

Acesso em: 15 jul. 2016f.  

BRASIL. Boletim Epidemiológico. Monitoramento dos casos de dengue e febre de 

chikungunya até a Semana Epidemiológica (SE) 53 de 2014. 3. Disponível em: 

<http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/janeiro/19/2015-002---BE-at---SE-53.pdf>.  

BRASIL. Resolução No 3.519, de 23 de dezembro de 2015. Disponível em: 

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1010&pagina=4&data=28/

12/2015>. Acesso em: 10 fev. 2016b.  

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL. Aposentadoria por 

idade. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/servicos-ao-cidadao/todos-os-

servicos/aposentadoria-por-idade/>. Acesso em: 30 nov. 2015c.  

BRASIL. Fundo Nacional de Saúde: consulta detalhada. Disponível em: 

<http://www.fns.saude.gov.br/visao/consultarPagamento/filtroPesquisaDetalhada.jsf>. Acesso 

em: 8 dez. 2015d.  

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema de Gerenciamento da Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS - SIGTAP. Disponível em: 

<http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp>. Acesso em: 8 dez. 2015e.  

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Banco de Preços em Saúde. Disponível em: 

<http://aplicacao.saude.gov.br/bps/visao/consultaPublica/index.jsf>. Acesso em: 10 dez. 

2015f.  

BROSNAN, C. A.; SWINT, J. M. Cost analysis: concepts and application. Public Health 

Nursing, v. 18, n. 1, p. 13–18, 2001.  

BULL, J. J.; TURELLI, M. Wolbachia versus dengue: evolutionary forecasts. Evolution, 

Medicine, and Public Health, v. 2013, n. 1, p. 197–207, 2013. Disponível em: 

<http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3847891&tool=pmcentrez&rend

ertype=abstract>. 

BYFORD, S.; TORGERSON, D. J.; RAFTERY, J. Economic note: cost of illness studies. 

British Medical Journal, v. 320, n. 7245, p. 1335, 2000.  

CARAGATA, E. P.; RANCÈS, E.; O’NEILL, S. L.; MCGRAW, E. A. Competition for 

amino acids between Wolbachia and the mosquito host, Aedes aegypti. Microbial Ecology, 

v. 67, n. 1, p. 205–218, 2014.  

 



142 

 

 

 

CARDOSO, J. L. M. S.; SOARES, M. J. S.; LEITE, J. R. S. A.; MALAQUIAS, L. C. C.; 

COELHO, L. F. L. Antiviral activity of dermaseptin 01 against Dengue virus type 2, Herpes 

simplex virus type 1 and Vaccinia virus. Scientia Medica, v. 23, n. 1, p. 18–21, 2013.  

CARRASCO, L. R.; LEE, L. K.; LEE, V. J.; OOI, E. E.; SHEPARD, D. S.; THEIN, T. L.; 

GAN, V.; COOK, A. R.; LYE, D.; NG, L. C.; LEO, Y. S. Economic impact of dengue illness 

and the cost-effectiveness of future vaccination programs in Singapore. PLoS Neglected 

Tropical Diseases, v. 5, n. 12, p. e1426, 2011.  

CARVALHO, D. O.; COSTA-DA-SILVA, A. L.; LEES, R. S.; CAPURRO, M. L. Two step 

male release strategy using transgenic mosquito lines to control transmission of vector-borne 

diseases. Acta Tropica, v. 132, n. Suppl, p. S170–S177, abr. 2014. Disponível em: 

<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0001706X13002738>. 

CASTAÑEDA-ORJUELA, C.; DÍAZ, H.; ALVIS-GUZMAN, N.; OLARTE, A.; 

RODRIGUEZ, H.; CAMARGO, G.; HOZ-RESTREPO, F. D. la. Burden of disease and 

economic impact of dengue and severe dengue in Colombia, 2011. Value in Health Regional 

Issues, v. 1, p. 123–128, 2012.  

CEDILLO-BARRÓN, L.; GARCÍA-CORDERO, J.; BUSTOS-ARRIAGA, J.; LEÓN-

JUÁREZ, M.; GUTIÉRREZ-CASTAÑEDA, B. Antibody response to dengue virus. 

Microbes and Infection, v. 16, n. 9, p. 711–720, 2014.  

CHAN, K. L. Singapore’s dengue haemorraghic fever control programme: a case study 

on the successful control of aedes aegypti and aedes albopictus using mainly 

environmental measures as a part of an integrated vector control. Tokyo: Southeast 

Asian Medical Information Center, 1985.  

CLARK, D. V.; MAMMEN, M. P.; NISALAK, A.; PUTHIMETHEE, V.; ENDY, T. P. 

Economic impact of dengue fever/dengue hemorrhagic fever in Thailand at the family and 

population levels. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, v. 72, n. 6, p. 

786–791, 2005.  

DEVINE, G. J.; PEREA, E. Z.; KILLEEN, G. F.; STANCIL, J. D.; CLARK, S. J.; 

MORRISON, A. C. Using adult mosquitoes to transfer insecticides to Aedes aegypti larval 

habitats. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 106, n. 28, p. 11530–11534. 

DICK, O. B.; SAN MARTÍN, J. L.; MONTOYA, R. H.; DEL DIEGO, J.; ZAMBRANO, B.; 

DAYAN, G. H. Review: the history of dengue outbreaks in the Americas. American Journal 

of Tropical Medicine and Hygiene, v. 87, n. 4, p. 584–593, 2012.  

DRUMMOND, M. F.; SCULPHER, M. J.; TORRANCE, G. W.; O’BRIEN, B. J.; 

STODDART, G. L. Methods for the economic evaluation of health care programs. 3. ed. 

ed. Oxford: Oxford University Press, 2005.  

DUARTE, H. H. P.; FRANÇA, E. B. Data quality of dengue epidemiological surveillance in 

Belo Horizonte, Southeastern Brazil. Revista de Saúde Públicade Pública, v. 40, n. 1, p. 

134–142, 2006.  

 



143 

 

 

 

FIGUEIRÓ, A. C.; SÓTER, A. P.; BRAGA, C.; HARTZ, Z. M. A.; SAMICO, I. Análise da 

lógica de intervenção do Programa Nacional de Controle da Dengue. Revista Brasileira de 

Saúde Materno Infantil, v. 10, n. Supl 1, p. S93–S106, 2010.  

GAUTRET, P.; SIMON, F. Dengue, chikungunya and Zika and mass gatherings: what 

happened in Brazil, 2014. Travel Medicine and Infectious Disease, v. 14, n. 1, p. 7–8, jan. 

2016. Disponível em: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1477893915002057>. 

GUBLER, D. J. Dengue and dengue hemorrhagic fever. Clinical Microbiology Reviews, v. 

11, n. 3, p. 480–496, 1998. 

GUBLER, D. J. Epidemic dengue/dengue hemorrhagic fever as a public health, social and 

economic problem in the 21st century. Trends in Microbiology, v. 10, n. 2, p. 100–103, 

2002.  

GUILARDE, A. O.; TURCHI, M. D.; SIQUEIRA-JR, J. B.; FERES, V. C. R.; ROCHA, B.; 

LEVI, J. E; SOUZA, V. A.; BOAS, L. S.; PANNUTI, C. S.; MARTELLI, C. M. T. Dengue 

and dengue hemorrhagic fever among adults: clinical outcomes related to viremia, serotypes, 

and antibody response. Journal of Infectious Diseases. v. 197, n. 6, p. 817–824, 2008. 

GUY, B.; SAVILLE, M.; LANG, J.; SIQUEIRA-JR, J. B.; BRICKS, L. F. Desenvolvimento 

de uma vacina tetravalente contra dengue. Revista Pan-Amazônica de Saúde, v. 2, n. 2, p. 

51–64, 2011.  

GUZMAN, M. G.; HALSTEAD, S. B.; ARTSOB, H.; BUCHY, P.; FARRAR, J.; GUBLER, 

D. J.; HUNSPERGER, E.; KROEGER, A.; MARGOLIS, H. S.; MARTÍNEZ, E.; NATHAN, 

M. B.; PELEGRINO, J. L.; SIMMONS, C.; YOKSAN, S.; PEELING, R. W. Dengue: a 

continuing global threat. Nature Reviews Microbiology, v. 8, n. 12 Suppl, p. S7–S16, 2010.  

GUZMAN, M. G.; HARRIS, E. Dengue. The Lancet, v. 385, n. 9966, p. 453–465. 

HALASA, Y. A.; SHEPARD, D. S.; ZENG, W. Economic cost of dengue in Puerto Rico. 

American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, v. 86, n. 5, p. 745–752, 2012.  

HALSTEAD, S. B. Dengue in the Americas and Southeast Asia: do they differ? Revista 

Panamericana de Salud Publica, v. 20, n. 6, p. 407–415, 2006.  

HALSTEAD, S. B. Controversies in dengue pathogenesis. Paediatrics and International 

Child Health, v. 32, n. s1, p. 5–9, 2012. 

HALSTEAD, S. B.; SCIENCE. Pathogenesis of dengue: challenges to molecular biology. 

Science, v. 239, n. 4839, p. 476–481, 1988.  

HARRINGTON, J.; KROEGER, A.; RUNGE-RANZINGER, S.; O’DEMPSEY, T. Detecting 

and responding to a dengue outbreak: evaluation of existing strategies in country outbreak 

response planning. Journal of Tropical Medicine, v. 2013, p. 756832, 2013. 

 

 



144 

 

 

 

HARRIS, E.; VIDEA, E.; PÉREZ, L.; SANDOVAL, E.; TÉLLEZ, Y.; DE LOS ANGELES 

PÉREZ, M.; CUADRA, R.; ROCHA, J.; IDIAQUEZ, W.; ALONSO, R. E.; DELGADO, M. 

a.; CAMPO, L. a.; ACEVEDO, F.; GONZALEZ,  a.; AMADOR, J. J.; BALMASEDA,  a. 

Clinical, epidemiologic, and virologic features of dengue in the 1998 epidemic in Nicaragua. 

American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, v. 63, n. 1-2, p. 5–11, 2000.  

HOFFMANN, A. A.; MONTGOMERY, B. L.; POPOVICI, J.; ITURBE-ORMAETXE, I.; 

JOHNSON, P. H.; MUZZI, F.; GREENFIELD, M.; DURKAN, M.; LEONG, Y. S.; DONG, 

Y.; COOK, H.; AXFORD, J.; CALLAHAN, A. G.; KENNY, N.; OMODEI, C.; MCGRAW, 

E. A.; RYAN, P. A.; RITCHIE, S. A.; TURELLI, M.; O’NEILL, S. L. Successful 

establishment of Wolbachia in Aedes populations to suppress dengue transmission. Nature, v. 

476, n. 7361, p. 454–457, 2011.  

HONÓRIO, N. A.; CÂMARA, D. C. P.; CALVET, G. A.; BRASIL, P. Chikungunya: uma 

arbovirose em estabelecimento e expansão no Brasil. Cadernos de Saúde Pública, v. 31, n. 

5, p. 906–908, maio 2015. 

HUNG, N. T.; LAN, N. T.; LEI, H. Y.; LIN, Y. S.; LIEN, L. B.; HUANG, K. J.; LIN, C. F.; 

HA, D. Q.; HUONG, V. T. Q.; MY, L. T.; YEH, T. M.; HUANG, J. H.; LIU, C. C.; 

HALSTEAD, S. B. Association between sex, nutritional status, severity of dengue 

hemorrhagic fever, and immune status in infants with dengue hemorrhagic fever. American 

Journal of Tropical Medicine and Hygiene, v. 72, n. 4, p. 370–374, 2005.  

IBGE. Estimativas populacionais para os municípios brasileiros em 01.07.2014. 

Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2014/estimativa_tcu.shtm>. 

Acesso em: 16 jul. 2016.  

IBGE. Pesquisa Nacional de Saúde 2013: acesso e utilização dos serviços de saúde, 

acidentes e violências - Brasil, grandes regiões e unidades da federação. Disponível em: 

<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94074.pdf>.  

IBGE. Brasil em síntese. Contas Nacionais. PIB per capita. Disponível em: 

<http://brasilemsintese.ibge.gov.br/contas-nacionais/pib-per-capita.html>. Acesso em: 8 dez. 

2015b.  

IDREES, S.; ASHFAQ, U. A. RNAi: Antiviral therapy against dengue virus. Asian Pacific 

Journal of Tropical Biomedicine, v. 3, n. 3, p. 232–236, 2013.  

ISHIKAWA, T.; YAMANAKA, A.; KONISHI, E.; TOMOHIRO ISHIKAWAA; ATSUSHI 

YAMANAKAB; KONISHI, E. A review of successful flavivirus vaccines and the problems 

with those flaviviruses for which vaccines are not yet available. Vaccine, v. 32, n. 12, p. 

1326–1337, 2014. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2014.01.040>. 

KOURI, G. P.; GUZMÁN, M. G.; BRAVO, J. R.; TRIANA, C. Dengue haemorrhagic 

fever/dengue shock syndrome: lessons from the Cuban epidemic, 1981. Bulletin World 

Health Organization, v. 67, n. 4, p. 375–380, 1989.  

 



145 

 

 

 

LACON, G.; MORRISON, A. C.; ASTETE, H.; STODDARD, S. T.; PAZ-SOLDAN, V. A.; 

ELDER, J. P.; HALSEY, E. S.; SCOTT, T. W.; KITRON, U.; VAZQUEZ-PROKOPEC, G. 

M. Shifting patterns of Aedes aegypti fine scale spatial clustering in Iquitos, Peru. PLoS 

Neglected Tropical Diseases, v. 8, n. 8, p. e3038, 7 ago. 2014. Disponível em: 

<http://dx.plos.org/10.1371/journal.pntd.0003038>. 

LEE, B. Y.; CONNOR, D. L.; KITCHEN, S. B.; BACON, K. M.; SHAH, M.; BROWN, S. 

T.; BAILEY, R. R.; LAOSIRITAWORN, Y.; BURKE, D. S.; CUMMINGS, D. A. T. 

Economic value of dengue vaccine in Thailand. American Journal of Tropical Medicine & 

Hygiene, v. 84, n. 5, p. 764–772, 2011.  

LEE, S. F.; WHITE, V. L.; WEEKS, A. R.; HOFFMANN, A. A.; ENDERSBY, N. M. High-

throughput PCR assays to monitor Wolbachia infection in the dengue mosquito (Aedes 

Aegypti) and Drosophila simulans. Applied and Environmental Microbiology, v. 78, n. 13, 

p. 4740–4743, jul. 2012.  

LIMA, E. P.; GOULART, M. O. F.; ROLIM NETO, M. L. Meta-analysis of studies on 

chemical, physical and biological agents in the control of Aedes aegypti. BioMed Central 

Public Health, v. 15, n. 1, p. 858, 4 dez. 2015. 

LUZ, P. M.; GRINSZTEJN, B.; GALVANI, A. P. Disability adjusted life years lost to dengue 

in Brazil. Tropical Medicine and International Health, v. 14, n. 2, p. 237–246, 2009.  

MACHADO, A. A. V.; ESTEVAN, A. O.; SALES, A.; BRABES, K. C. da S.; CRODA, J.; 

NEGRÃO, F. J. Direct costs of dengue hospitalization in Brazil: public and private health care 

systems and use of WHO guidelines. PLoS Neglected Tropical Diseases, v. 8, n. 9, p. e3104, 

set. 2014. 

MARTELLI, C. M. T.; SIQUEIRA, J. B.; PARENTE, M. P. P. D.; ZARA, A. L. de S. A.; 

OLIVEIRA, C. S.; BRAGA, C.; PIMENTA, F. G.; CORTES, F.; LOPEZ, J. G.; BAHIA, L. 

R.; MENDES, M. C. O.; DA ROSA, M. Q. M.; DE SIQUEIRA FILHA, N. T.; 

CONSTENLA, D.; DE SOUZA, W. V. Economic impact of dengue: multicenter study across 

four Brazilian regions. PLoS Neglected Tropical Diseases, v. 9, n. 9, p. e0004042, 2015. 

MATHEW, A.; TOWNSLEY, E.; ENNIS, F. A. Elucidating the role of T cells in protection 

against and pathogenesis of dengue virus infections. Future Microbiology, v. 9, n. 3, p. 411–

425, 2014. 

MCCONNELL, K. J.; GUBLER, D. J. Guidelines on the cost-effectiveness of larval control 

programs to reduce dengue transmission in Puerto Rico. Revista Panamericana de Salud 

Publica, v. 14, n. 1, p. 9–16, 2003.  

MELTZER, M. I.; RIGAU-PÉREZ, J. G.; CLARK, G. G.; REITER, P.; GUBLER, D. J. 

Using disability-adjusted life years to assess the economic impact of dengue in Puerto Rico: 

1984-1994. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, v. 59, n. 2, p. 265–271, 

1998.  

MORAES, E.; CAMPOS, G. M.; FIGLIE, N. B.; LARANJEIRA, R.; FERRAZ, M. B. 

Conceitos introdutórios de economia da saúde e o impacto social do abuso de álcool. Revista 

Brasileira de Psiquiatria, v. 28, n. 4, p. 321–325, 2006. 



146 

 

 

 

MOREIRA, L. A.; ITURBE-ORMAETXE, I.; JEFFERY, J. A.; LU, G.; PYKE, A. T.; 

HEDGES, L. M.; ROCHA, B. C.; HALL-MENDELIN, S.; DAY, A.; RIEGLER, M.; HUGO, 

L. E.; JOHNSON, K. N.; KAY, B. H.; MCGRAW, E. A.; VAN DEN HURK, A. F.; RYAN, 

P. A.; O’NEILL, S. L. A Wolbachia symbiont in Aedes aegypti limits infection with dengue, 

chikungunya, and plasmodium. Cell, v. 139, n. 7, p. 1268–1278, 2009.  

MUGFORD, M.; HUTTON, G.; FOX-RUSHBY, J. Methods for economic evaluation 

alongside a multicentre trial in developing countries: a case study from the WHO Antenatal 

Care Randomised Controlled Trial. Paediatric and Perinatal Epidemiology, v. 12, n. Suppl 

2, p. 75–97, 1998.  

MURRAY, C. J. Quantifying the burden of disease: the technical basis for disability-adjusted 

life years. Bulletin of the World Health Organization, v. 72, n. 3, p. 429–445, 1994.  

MUSSO, D.; CAO-LORMEAU, V. M.; GUBLER, D. J. Zika virus: following the path of 

dengue and chikungunya? The Lancet, v. 386, n. 9990, p. 243–244, jul. 2015. 

MUSTAFA, M. S.; RASOTGI, V.; JAIN, S.; GUPTA, V. Discovery of fifth serotype of 

dengue virus (DENV-5): a new public health dilemma in dengue control. Medical Journal 

Armed Forces India, v. 71, n. 1, p. 67–70, 2015. 

NATHAN, M. B. Critical review of Aedes aegypti control programs in the Caribbean and 

selected neighboring countries. Journal of the American Mosquito Control Association, v. 

9, n. 1, p. 1–7, 1993.  

NICHSR. Health economics information resources: a self-study course. Disponível em: 

<http://www.nlm.nih.gov/nichsr/edu/healthecon/glossary.html>. Acesso em: 18 abr. 2015.  

NITA, M. E.; CAMPINO, A. C.; SECOLI, S.; SARTI, F. M.; NOBRE, M.; COSTA, A. M.; 

ONO-NITA, S. K.; CARRILHO, F. J. Avaliação de tecnologias em saúde: evidência 

clínica, análise econômica e análise de decisão. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

NOGUEIRA, R. M.; MIAGOSTOVICH, M. P.; SCHATZMAYR, H. G.; DOS SANTOS, F. 

B.; DE ARAÚJO, E. S.; DE FILIPPIS, A. M.; DE SOUZA, R. V; ZAGNE, S. M.; NICOLAI, 

C.; BARAN, M.; TEIXEIRA FILHO, G. Dengue in the State of Rio de Janeiro, Brazil, 1986-

1998. Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 94, n. 3, p. 297–304, 1999.  

OKANURAK, K.; SORNMANI, S.; INDARATNA, K. The cost of dengue hemorrhagic 

fever in Thailand. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 

v. 28, n. 4, p. 711–7, dez. 1997. 

OLIVEIRA, M. L. De; SANTOS, L. M. P.; SILVA, E. N. da. Bases metodológicas para 

estudos de custos da doença no Brasil. Revista de Nutrição, v. 27, n. 5, p. 585–595, out. 

2014. 

OPAS. The Feasibility of Eradicating Aedes Aegypti in the Americas. Revista 

Panamericana de Salud Pública, v. 1, n. 1, p. 68–72, jan. 1997. 

 



147 

 

 

 

OPAS. TC 62 - Prevenção e controle da dengue no contexto da gestão integrada. 

Disponível em: 

<http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=1926:tc-62-

prevencao-controle-dengue-no-gestao-integrada&catid=756:tc-termos-de-cooperacao-

tecnica&Itemid=610>. Acesso em: 22 abr. 2015.  

OSANAI, C. H.; ROSA, A. P.; TANG, A. T.; AMARAL, R. S.; PASSOS, A. D.; TAUIL, P. 

L. Surto de dengue em Boa Vista, Roraima - Nota prévia. Revista do Instituto de Medicina 

Tropical de São Paulo, v. 25, n. 1, p. 53–54, 1983.  

PACKIERISAMY, P. R.; NG, C.-W.; DAHLUI, M.; INBARAJ, J.; BALAN, V. K.; 

HALASA, Y. A.; SHEPARD, D. S. Cost of dengue vector control activities in Malaysia. 

American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, v. 93, n. 5, p. 1020–1027, 4 nov. 

2015a. 

PACKIERISAMY, P. R.; NG, C.-W.; DAHLUI, M.; VENUGOPALAN, B.; HALASA, Y. 

A.; SHEPARD, D. S. The cost of dengue vector control activities in malaysia by different 

service providers. Asia-Pacific Journal of Public Health, v. 27, n. 8 Suppl, p. 73S–78S, 1 

nov. 2015b. 

PAHO. Number of reported cases of dengue and severe dengue (SD) in the Americas, by 

country: figures for 2008 (to week noted by each country). Disponível em: 

<http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/dengue_regional_data_2008.pdf>.  

PAHO. Number of reported cases of dengue and severe dengue (SD) in the Americas, by 

country: figures for 2013 (to week noted by each country). Disponível em: 

<http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=readall&cid=5521&Itemid=4

0734&lang=pt>. Acesso em: 14 mar. 2015.  

PAREDES-ESQUIVEL, C.; LENHART, A.; DEL RÍO, R.; LEZA, M. M. M.; ESTRUGO, 

M.; CHALCO, E.; CASANOVA, W.; MIRANDA, M. Á. The impact of indoor residual 

spraying of deltamethrin on dengue vector populations in the Peruvian Amazon. Acta 

Tropica, v. 154, p. 139–44, fev. 2016. 

PINTO, L. F.; SORANZ, D. R. Planos privados de assistência à saúde: cobertura 

populacional no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, v. 9, n. 1, p. 85–98, 2004.  

POLITI, R. Desigualdade na utilização de serviços de saúde entre adultos: uma análise dos 

fatores de concentração da demanda. Economia Aplicada, v. 18, n. 1, p. 117–137, 2014.  

QUINTERO, J.; BROCHERO, H.; MANMIQUE-SAIDE, P.; BARRERA-PEREZ, M.; 

BASSO, C.; ROMERO, S.; CAPRARA, A.; DE LIMA CUNHA, J. C.; BELTRAN-AYALA, 

E.; MITCHELL-FOSTER, K.; KROEGER, A.; SOMMERFELD, J.; PETZOLD, M. 

Ecological, Biological and Social Dimensions of Dengue Vector Breeding in Five Urban 

Settings of Latin America: A Multi-Country Study. BioMed Central Infectious Diseases, v. 

14, p. 38, 2014.  

 

 



148 

 

 

 

RAPLEY, L. P.; RUSSELL, R. C.; MONTGOMERY, B. L.; RITCHIE, S. A. The effects of 

sustained release metofluthrin on the biting, movement, and mortality of Aedes aegypti in a 

domestic setting. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, v. 81, n. 1, p. 

94–9, jul. 2009. 

RITCHIE, S. A.; DEVINE, G. J. Confusion, knock-down and kill of Aedes aegypti using 

metofluthrin in domestic settings: a powerful tool to prevent dengue transmission? Parasites 

& Vectors, v. 6, n. 1, p. 262, 2013. 

ROBERTS, C. H.; MONGKOLSAPAYA, J.; SCREATON, G. New opportunities for control 

of dengue virus. Current Opinion Infectious Diseases, v. 26, n. 6, p. 567–574, 2013.  

ROCHA, L. A.; TAUIL, P. L. Dengue em criança: aspectos clínicos e epidemioló gicos, 

Manaus, Estado do Amazonas, no período de 2006 e 2007. Revista da Sociedade Brasileira 

de Medicina Tropical, v. 42, n. 1, p. 18–22, 2009.  

RODRIGUEZ, R. C.; GALERA-GELVEZ, K.; YESCAS, J. G. L.; RUEDA-GALLARDO, J. 

A. Costs of dengue to the health system and individuals in Colombia from 2010 to 2012. 

American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, v. 92, n. 4, p. 709–714, 2015.  

RODRIGUEZ-BARRAQUER, I.; CORDEIRO, M. T.; BRAGA, C.; DE SOUZA, W. V.; 

MARQUES, E. T.; CUMMINGS, D. A. T. From re-emergence to hyperendemicity: the 

natural history of the dengue epidemic in Brazil. PLoS Neglected Tropical Diseases, v. 5, n. 

1, p. e935, 2011.  

SABCHAREON, A.; WALLACE, D.; SIRIVICHAYAKUL, C.; LIMKITTIKUL, K.; 

CHANTHAVANICH, P.; SUVANNADABBA, S.; JIWARIYAVEJ, V.; DULYACHAI, W.; 

PENGSAA, K.; WARTEL, T. A.; MOUREAU, A.; SAVILLE, M.; BOUCKENOOGHE, A.; 

VIVIANI, S.; TORNIEPORTH, N. G.; LANG, J. Protective Efficacy of the Recombinant, 

Live-Attenuated, CYD Tetravalent Dengue Vaccine in Thai Schoolchildren: A Randomised, 

Controlled Phase 2b Trial. The Lancet, v. 380, n. 9853, p. 1559–1567, 2012.  

SAN MARTÍN, J. L.; BRATHWAITE, O.; ZAMBRANO, B.; SOLÓRZANO, J. O.; 

BOUCKENOOGHE, A.; DAYAN, G. H.; GUZMÁN, M. G. The epidemiology of dengue in 

the Americas over the last three decades: a worrisome reality. American Journal of Tropical 

Medicine and Hygiene, v. 82, n. 1, p. 128–135, 2010.  

SANTOS, S. M. dos; AMORIM, F.; FERREIRA, I. de A.; COELHO, G. E.; ITRIA, A.; 

SIQUEIRA JUNIOR, J. B.; TOSCANO, C. M. Estimativa de custos diretos do Programa 

Municipal de Controle da Dengue de Goiânia-GO. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 

24, n. 4, p. 661–670, out. 2015. 

SANTOS, I. S.; UGÁ, M. A. D.; PORTO, S. M. O mix público-privado no sistema de saúde 

brasileiro: financiamento, oferta e utilização de serviços de saúde. Ciência & Saúde 

Coletiva, v. 13, n. 5, p. 1431–1440, 2004.  

SANTOS, S. R. L.; MELO, M. A.; CARDOSO, A. V.; SANTOS, R. L. C.; DE SOUSA, D. 

P.; CAVALCANTI, S. C. H. Structure-activity relationships of larvicidal monoterpenes and 

derivatives against Aedes aegypti Linn. Chemosphere, v. 84, n. 1, p. 150–153, 2011.  



149 

 

 

 

SANTOS, S. R. L.; SILVA, V. B.; MELO, M. A.; BARBOSA, J. D. F.; SANTOS, R. L. C.; 

DE SOUSA, D. P.; CAVALCANTI, S. C. H. Toxic effects on and structure-toxicity 

relationships of phenylpropanoids, terpenes, and related compounds in Aedes aegypti larvae. 

Vector Borne and Zoonotic Diseases, v. 10, n. 10, p. 1049–1054, 2010.  

SARTI, E.; L’AZOU, M.; MERCADO, M.; KURI, P.; SIQUEIRA, J. B.; SOLIS, E.; 

NORIEGA, F.; OCHIAI, R. L. A comparative study on active and passive epidemiological 

surveillance for dengue in five Latin America countries. International Journal of Infectious 

Diseases, v. 44, p. 44–49, 2016.  

SASAKI, T.; SETTHAPRAMOTE, C.; KUROSU, T.; NISHIMURA, M.; ASAI, A.; 

OMOKOKO, M. D.; PIPATTANABOON, C.; PITAKSAJJAKUL, P.; LIMKITTIKUL, K.; 

SUBCHAREON, A.; CHAICHANA, P.; OKABAYASHI, T.; HIRAI, I.; 

LEAUNGWUTIWONG, P.; MISAKI, R.; FUJIYAMA, K.; ONO, K. ichiro; OKUNO, Y.; 

RAMASOOTA, P.; IKUTA, K. Dengue virus neutralization and antibody-dependent 

enhancement activities of human monoclonal antibodies derived from dengue patients at acute 

phase of secondary infection. Antiviral Research, v. 98, n. 3, p. 423–431, 2013.  

SAYCE, A. C.; MILLER, J. L.; ZITZMANN, N. Targeting a host process as an antiviral 

approach against dengue virus. Trends in Microbiology, v. 18, n. 7, p. 323–330, 2010.  

SCHATZMAYR, H. G. Viroses emergentes e reemergentes. Cadernos de Saúde Pública, v. 

17, n. Suppl, p. S209–S213, 2001.  

SCHATZMAYR, H. G.; NOGUEIRA, R. M. R.; ROSA, A. P. A. T. da. An outbreak of 

dengue virus at Rio de Janeiro - 1986. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 81, n. 2, p. 

245–246, 1986.  

SCHNEIDER, J.; DROLL, D. A timeline for dengue in the Americas to December 31, 

2000 and noted first occurrences. Disponível em: 

<http://www.paho.org/english/hcp/hct/vbd/dengue_history.htm>. Acesso em: 13 abr. 2015.  

SECOLI, S. R.; NITA, M. E.; ONO-NITA, S. K.; NOBRE, M. Avaliação de Tecnologia em 

Saúde. II A análise de custo-efetividade. Arquivos de Gastroenterologia, v. 47, n. 4, p. 329–

333, 2010.  

SEGEL, J. E. Cost-of-illness studies — a primer. Disponível em: 

<https://www.rti.org/pubs/coi_primer.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2012.  

SHEPARD, D. S.; COUDEVILLE, L.; HALASA, Y. A.; ZAMBRANO, B.; DAYAN, G. H. 

Economic impact of dengue illness in the Americas. American Journal of Tropical 

Medicine & Hygiene, v. 84, n. 2, p. 200–207, 2011.  

SHEPARD, D. S.; SUAYA, J. A.; HALSTEAD, S. B.; NATHAN, M. B.; GUBLER, D. J.; 

MAHONEY, R. T.; WANG, D. N. C.; MELTZER, M. I. Cost-effectiveness of a pediatric 

dengue vaccine. Vaccine, v. 22, n. 9-10, p. 1275–1280, 12 mar. 2004.  

 

 



150 

 

 

 

SHEPARD, D. S.; UNDURRAGA, E. A.; BETANCOURT-CRAVIOTO, M.; GUZMAN, M. 

G.; HALSTEAD, S. B.; HARRIS, E.; MUDIN, R. N.; MURRAY, K. O.; TAPIA-CONYER, 

R.; GUBLER, D. J. Approaches to refining estimates of global burden and economics of 

dengue. PLoS Neglected Tropical Diseases, v. 8, n. 11, p. e3306, nov. 2014a.  

SHEPARD, D. S.; UNDURRAGA, E. A.; BETANCOURT-CRAVIOTO, M.; GUZMÁN, M. 

G.; HALSTEAD, S. B.; HARRIS, E.; MUDIN, R. N.; MURRAY, K. O.; TAPIA-CONYER, 

R.; GUBLER, D. J. Approaches to refining estimates of global burden and economics of 

dengue. PLos Neglected Tropical Diseases, v. 8, n. 11, p. 18–20, 2014b.  

SHEPARD, D. S.; UNDURRAGA, E. A.; HALASA, Y. A. Economic and disease burden of 

dengue in Southeast Asia. PLoS Neglected Tropical Diseases, v. 7, n. 2, p. e2055, 2013.  

SILVA, E. N. da; GALVÃO, T. F.; PEREIRA, M. G.; SILVA, M. T. Avaliação econômica de 

tecnologias em saúde. Revista Panamericana de Salud Publica, v. 35, n. 3, p. 219–227, 

2014.  

SILVA, E. N.; SILVA, M. T.; PEREIRA, M. G. Identificação, mensuração e valoração de 

custos em saúde. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 25, n. 2, p. 1–2, jun. 2016. 

SINKINS, S. P. Wolbachia and arbovirus inhibition in mosquitoes. Future Microbiology, v. 

8, n. 10, p. 1249–1256, 2013.  

SIQUEIRA-JR, J. B.; MARTELLI, C. M. T.; COELHO, G. E.; SIMPLÍCIO, A. C. da R.; 

HATCH, D. L. Dengue and dengue hemorrhagic fever, Brazil, 1981–2002. Emerging 

Infectious Disease Journal, v. 11, n. 1, p. 48–53, 2005. 

SOMDA, Z. C.; MELTZER, M. I.; PERRY, H. N.; MESSONNIER, N. E.; 

ABDULMUMINI, U.; MEBRAHTU, G.; SACKO, M.; TOURÉ, K.; KI, S. O.; 

OKOROSOBO, T.; ALEMU, W.; SOW, I. Cost analysis of an integrated disease surveillance 

and response system: case of Burkina Faso, Eritrea, and Mali. Cost Efectiveness and 

Resource Allocation, v. 7, p. 1, 2009.  

SUAYA, J. A.; SHEPARD, D. S.; SIQUEIRA, J. B.; MARTELLI, C. T.; LUM, L. C. S.; 

TAN, L. H.; KONGSIN, S.; JIAMTON, S.; GARRIDO, F.; MONTOYA, R.; ARMIEN, B.; 

HUY, R.; CASTILLO, L.; CARAM, M.; SAH, B. K.; SUGHAYYAR, R.; TYO, K. R.; 

HALSTEAD, S. B. Cost of dengue cases in eight countries in the Americas and Asia: a 

prospective study. American Journal of Tropical Medicine & Hygiene, v. 80, n. 5, p. 846–

855, 2009.  

TALIBERTI, H.; ZUCCHI, P. Custos diretos do programa de prevenção e controle da dengue 

no Município de São Paulo em 2005. Revista Panamericana de Salud Pública, v. 27, n. 3, 

p. 175–180, 2010.  

TAN, S. S. Microcosting in economic evaluations: issues of accuracy, feasibility, 

consistency and generalisability. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, 2009.  

TAUIL, P. L. Urbanização e ecologia do dengue. Cadernos de Saúde Pública, v. 17, n. 

Suplemento, p. 99–102, 2001.  



151 

 

 

 

TAUIL, P. L. Aspectos críticos do controle do dengue no Brasil. Cadernos de Saúde 

Pública, v. 18, n. 3, p. 867–871, 2002.  

TDR. Dengue control support through eco-bio-social approach. Disponível em: 

<http://www.who.int/tdr/news/2013/dengue_control/en/>. Acesso em: 20 fev. 2016.  

TEIXEIRA, M. da G.; BARRETO, M. L.; GUERRA, Z. Epidemiologia e medidas de 

prevenção do dengue. Informe Epidemiológico do SUS, v. 8, n. 4, p. 5–33, 1999.  

TEIXEIRA, M. da G.; COSTA, M. da C. N.; BARRETO, M. L.; MOTA, E. Dengue and 

dengue hemorrhagic fever epidemics in Brazil: what research is needed based on trends, 

surveillance, and control experiences? Cadernos de Saúde Pública, v. 21, n. 5, p. 1307–

1315, 2005.  

TEIXEIRA, M. G.; COSTA, M. C. N.; COELHO, G.; BARRETO, M. L. Recent shift in age 

pattern of dengue hemorrhagic fever, Brazil. Emerging Infectious Diseases, v. 14, n. 10, p. 

1663, 2008.  

TEIXEIRA, M. G.; COSTA, M. C. N.; BARRETO, F.; BARRETO, M. L. Dengue: twenty-

five years since reemergence in Brazil. Cadernos de Saúde Pública, v. 25, Supl. 1, p. S7-

S18, 2009. 

TEMPORÃO, J. G.; PENNA, G. O.; CARMO, E. H.; COELHO, G. E.; AZEVEDO, R. S. S.; 

NUNES, M. R. T.; VASCONCELOS, P. F. C. Dengue Virus Serotype 4, Roraima State, 

Brazil. Emerging Infectious Disease Journal, v. 17, n. 5, p. 938, 2011.  

TORRES, E. M. Dengue. Estudos Avançados, v. 22, n. 64, p. 33–52, 2008.  

TRAVASSOS, C.; MARTINS, M.; TRAVASSOS C; M., M. Uma revisão sobre conceitos de 

acesso e utilização de serviços de saúde. Cadernos de Saúde Pública, v. 20, n. Supl 2, p. 

S190–S198, 2004.  

TRAVASSOS, C.; VIACAVA, F. Utilização e financiamento de serviços de saúde: dez anos 

de informação das PNAD. Ciência & Saúde Coletiva, v. 16, n. 9, p. 3646–3647, 2011.  

UNDURRAGA, E. A.; BETANCOURT-CRAVIOTO, M.; RAMOS-CASTAÑEDA, J.; 

MARTÍNEZ-VEGA, R.; MÉNDEZ-GALVÁN, J.; GUBLER, D. J.; GUZMÁN, M. G.; 

HALSTEAD, S. B.; HARRIS, E.; KURI-MORALES, P.; TAPIA-CONYER, R.; SHEPARD, 

D. S. Economic and disease burden of dengue in Mexico. PLoS Neglected Tropical 

Diseases, v. 9, n. 3, p. e0003547, 2015. 

UNDURRAGA, E. A.; HALASA, Y. A.; SHEPARD, D. S. Use of expansion factors to 

estimate the burden of dengue in Southeast Asia: a systematic analysis. PLoS Neglected 

Tropical Diseases, v. 7, n. 2, p. E2056, 2013.  

VALDÉS, L. G.; MIZHRAHI, J. V.; GUZMÁN, M. G. Economic impact of dengue 2 

epidemic in Santiago de Cuba, 1997. Revista Cubana de Medicina Tropical, v. 54, n. 3, p. 

220–227, 2002.  

 



152 

 

 

 

VANLERBERGHE, V.; VILLEGAS, E.; OVIEDO, M.; BALY, A.; LENHART, A.; 

MCCALL, P. J.; STUYFT, P. Van der. Evaluation of the effectiveness of insecticide treated 

materials for household level dengue vector control. PLoS Neglected Tropical Diseases, v. 

5, n. 3, p. e994, 2011.  

VANNI, T.; LUZ, P. M.; RIBEIRO, R. A.; NOVAES, H. M. D.; POLANCZYK, C. A. 

Avaliação econômica em saúde: aplicações em doenças infecciosas. Cadernos de Saúde 

Pública, v. 25, n. 12, p. 2543–2552, 2009.  

VAZQUEZ-PROKOPEC, G. M.; KITRON, U.; MONTGOMERY, B.; HORNE, P.; 

RITCHIE, S. A. Quantifying the spatial dimension of dengue virus epidemic spread within a 

tropical urban environment. PLoS Neglected Tropical Diseases, v. 4, n. 12, p. e920, 21 dez. 

2010. 

VON ALLMEN, S. D.; LOPEZ-CORREA, R. H.; WOODALL, J. P.; MORENS, D. M.; 

CHIRIBOGA, J.; CASTA-VELEZ, A. Epidemic dengue fever in Puerto Rico, 1977: a cost 

analysis. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, v. 28, n. 6, p. 1040–1044, 

1979.  

WEINSTEIN, M. C.; SIEGEL, J. E.; GOLD, M. R.; KAMLET, M. S.; RUSSELL, L. B. 

Recommendations of the Panel on Cost-Effectiveness in Health and Medicine. Journal of the 

American Medical Association, v. 276, n. 15, p. 1253–1258, 1996.  

WHO. Dengue: guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control. Geneva: 

WHO, 2009.  

WHO. Global strategy for dengue prevention and control 2012-2020. Geneva: World 

Health Organization, 2012.  

WHO. Dengue and severe dengue - Fact sheet N°117. Disponível em: 

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/en/>. Acesso em: 10 abr. 2015a.  

WHO. Health statistics and information systems. Disponível em: 

<http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/>. Acesso em: 14 

maio. 2015b.  

WHO. Immunization, vaccines and biologicals. Disponível em: 

<http://www.who.int/immunization/research/development/dengue_q_and_a/en/>. Acesso em: 

15 jan. 2015a.  

WHO. WHO Report on Global Surveillance of Epidemic-prone Infectious Diseases - 

Dengue and dengue haemorrhagic fever. Disponível em: 

<http://www.who.int/csr/resources/publications/dengue/CSR_ISR_2000_1/en/index5.html>. 

Acesso em: 12 jul. 2016b.  

ZANLUCA, C.; MELO, V. C. A.; MOSIMANN, A. L. P.; SANTOS, G. I. V.; SANTOS, C. 

N. D.; LUZ, K. First report of autochthonous transmission of Zika virus in Brazil. Memórias 

do Instituto Oswaldo Cruz, v. 110, n. 4, p. 569–572, jun. 2015. 

 



153 

 

 

 

ZARA, A. L. S. A.; SANTOS, S. M.; FERNANDES-OLIVEIRA, E. S.; CARVALHO, R. G.; 

COELHO, G. E. Estratégias de controle do Aedes aegypti: uma revisão. Epidemiologia e 

Serviços de Saúde, v. 25, n. 2, p. 1–2, 2016. 

ZHANG, D.; LEES, R. S.; XI, Z.; GILLES, J. R. L.; BOURTZIS, K. Combining the Sterile 

Insect Technique with Wolbachia-Based Approaches: II- a safer approach to Aedes albopictus 

population suppression programmes, designed to minimize the consequences of inadvertent 

female release. PLoS ONE, v. 10, n. 8, p. e0135194, 7 ago. 2015. 

ZUCCHI, P.; DEL NERO, C.; MALIK, A. M. Gastos em saúde: os fatores que agem na 

demanda e na oferta dos serviços de saúde. Saúde e Sociedade, v. 9, n. 1-2, p. 127–150, 

2000.  



154 

 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo A - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Pernambuco 

 



155 

 

 

 

APÊNDICES 

 

Apêndice A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos você para participar da pesquisa “Impacto Econômico e na Qualidade de Vida 

associados à Dengue no Brasil”, sob responsabilidade do pesquisador Dr. Demócrito Barros 

de Miranda Filho, coordenação de Dra. Celina Turchi Martelli. A pesquisa tem por objetivos: 

1) avaliar quanto custa o caso de dengue para os pacientes e seus familiares, considerando os 

dias de trabalho e/ou os dias de escola perdidos e os gastos extras com a doença; 2) avaliar a 

qualidade de vida dos pacientes medindo as dificuldades em fazer os trabalhos diários, 

necessidade de ajuda para as atividades e as dificuldades mentais durante o período da 

doença. Para a realização desse trabalho serão realizadas duas entrevistas, uma 15 a 20 dias 

após os primeiros sintomas na residência do paciente e outra 30 dias após os primeiros 

sintomas por telefone, caso o paciente não se recupere completamente no momento da 

primeira entrevista. Após a conclusão da pesquisa, este material não será divulgado com seu 

nome e nenhuma informação que venha a comprometê-lo agora ou futuramente será 

divulgada. 

Quanto aos riscos e desconfortos, informamos que não há riscos à sua saúde decorrente da 

participação neste estudo. Participantes ou responsáveis legais (no caso de crianças) poderão 

sentir-se desconfortáveis em discutir informações referentes a gastos, renda ou custos de 

cuidados à saúde. Caso você venha a sentir algo dentro desses padrões, comunicar 

imediatamente ao pesquisador para que sejam tomadas as devidas providências. 

Entre os benefícios de sua participação citamos que este estudo fornecerá informações 

importantes que contribuirão com fornecer informações do custo da dengue, qualidade de vida 

relacionada à doença. Estas informações serão úteis para avaliar economicamente a 

introdução de uma vacina contra a dengue no país.  

O(a) senhor(a) terá os seguintes direitos: a garantia de esclarecimento e resposta a qualquer 

pergunta, a liberdade de abandonar a pesquisa a qualquer momento sem prejuízo para si ou 

para seu tratamento (se for o caso), a garantia de privacidade à sua identidade e do sigilo de 

suas informações, a garantia de que caso haja algum dano à sua pessoa (ou ao dependente), os 

prejuízos serão assumidos pelos pesquisadores ou pela instituição responsável inclusive 
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acompanhamento médico e hospitalar. Caso haja gastos adicionais serão absorvidos pelo 

pesquisador. 

Nos casos de dúvidas e esclarecimentos procurar a pesquisadora ________________ (local) 

no endereço ____________________________ [endereço do(a) pesquisador(a) local] ou pelo 

telefone: __________________ [telefone do(a) pesquisador(a)]. 

Caso suas dúvidas não sejam resolvidas pelos pesquisadores ou seus direitos sejam negados, 

recorrer ao Comitê de Ética, à Av. Agamenon Magalhães, S/N, Santo Amaro, Recife-PE ou 

pelo telefone: 81-3183-3775. 

Consentimento Livre e Esclarecido: 

Eu,*__________________________________________________________________, 

responsável por________________________________________________________, após 

ter recebido todos os esclarecimentos e ciente dos meus direitos, concordo em participar desta 

pesquisa, bem como autorizo a divulgação e a publicação de toda informação por mim 

transmitida em publicações e eventos de caráter científico. Desta forma, assino este termo, 

juntamente com o pesquisador, em duas vias de igual teor, ficando uma via sob meu poder e 

outra em poder do pesquisador. 

 

Local: _______________  Data: ____/____/________. 

 

__________________________________     ________________________________ 

 Assinatura do Paciente (ou Responsável)           Assinatura do Pesquisador 

 

*Em casos de menores deve-se colocar: Eu, ________________________________________, responsável 

por________________________________________________. 
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Apêndice B - Questionário – Formulário A – Triagem inicial (Q1001 a Q1023) 
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Apêndice C - Questionário – Formulário B – Características demográficas do paciente, 

manifestações clínicas, medicamentos e laboratório, assistência e perda de produtividade 

(Q2001 a Q3053) 
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Apêndice D - Questionário – Formulário D – Pacientes hospitalizados – coleta de dados 

do prontuário médico do paciente (QM001 a QM106) 



167 

 

 

 



168 

 

 

 

 

 

 

 



169 

 

 

 

 



170 

 

 

 



171 

 

 

 

Apêndice E – Questionário - Formulário E - Entrevista telefônica para pacientes não 

recuperados na entrevista domiciliar (Q7003 a Q7028) 
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