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RESUMO 

 

Avaliação do sistema de vigilância epidemiológica da dengue no Brasil, 2005 - 2009. 

 

Introdução: A dengue é hoje um dos principais desafios de saúde pública no Brasil. Apesar 

de grandes esforços e investimentos na prevenção e controle da doença, o impacto da doença 

na população vem crescendo ao longo da última década. Nesse cenário, avaliações periódicas 

do sistema de vigilância epidemiológica da dengue no Brasil são fundamentais para 

determinar a adaptação do sistema às novas necessidades. Objetivo: Avaliar o Sistema de 

Vigilância Epidemiológica da Dengue no Brasil no período de 2005 – 2009. Métodos: Foram 

utilizados os dados secundários gerados pelo sistema de vigilância da dengue no Brasil no 

período de 2005 a 2009, com duas versões do sistema de informação: 1. Sinan-Windows para 

os anos de 2005 e 2006; e 2. Sinan-Net a partir de 2007. Os critérios de avaliação do sistema 

de vigilância epidemiológica da dengue foram baseados na metodologia proposta pelo 

Centers for Disease Control and Prevention dos Estados Unidos da América (CDC - Atlanta). 

Resultados: No período de janeiro de 2005
 
a dezembro de 2009 foram notificados 2.813.417 

casos de dengue, com maior notificação entre janeiro e junho, caracterizando o padrão sazonal 

da doença. O sistema de vigilância da dengue no Brasil apresenta alta representatividade, 

permitindo conhecer a situação da doença nas diferentes regiões do país. O sistema é oportuno 

para a notificação dos casos (mediana do intervalo entre o início dos sintomas e a notificação: 

3 dias), embora apresente intervalos maiores para a entrada de dados no Sinan (mediana do 

intervalo entre o início dos sintomas e a digitação em 2009: 14 dias). O Valor Preditivo 

Positivo (VPP) dos casos notificados de dengue de janeiro a maio variou de 34% a 65%, 

sendo que ao final de 2009 o VPP para os meses de novembro e dezembro foi maior que 60%. 

O sistema de vigilância foi considerado flexível quanto à mudança na rotina de investigação 

de casos suspeitos em período epidêmico, mudança no instrumento de coleta de dados e 

incorporação de novas técnicas diagnósticas. Entretanto, se mostrou pouco flexível na adoção 

de correções de falhas observadas no sistema de informações. O preenchimento inadequado 

da ficha de notificação e investigação continua ocorrendo mesmo após a migração para o 

Sinan-Net. Entretanto, o percentual de registros com informações essenciais inadequadas 

representa uma parcela pequena dos casos. Conclusões: Apesar das limitações, o sistema de 

vigilância da dengue é considerado de grande utilidade para identificar casos da doença, 



xii 

 

 

 

orientar medidas de prevenção e controle e produzir adequações nos procedimentos de 

vigilância e práticas clínicas da doença. Ainda permite a estimativa da magnitude de morbi-

mortalidade, identificação de fatores de risco relacionados com a dengue e caracterização de 

mudanças no perfil epidemiológico, alertando o serviço de saúde para essas novas tendências. 

 

Palavras chave: dengue, vigilância, Brasil, avaliação de sistema 
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ABSTRACT 
 

Evaluation of dengue epidemiological surveillance in Brazil, 2005 - 2009. 

 

Introduction: Dengue fever is one of the most important public health challenges in Brazil 

nowadays. Despite all the efforts and activities to prevent and control the disease in the 

country, the impact of dengue has grown in the last decade. In this scenario, it is of utmost 

importance to evaluate the national dengue surveillance system to address its preparedness to 

face the changing epidemiology of the disease. Objective: To evaluate the national dengue 

fever surveillance system from 2005 to 2009. Methods: We analyzed data available from the 

dengue surveillance system in Brazil, using two versions of the information system: 1. Sinan-

Windows for 2005 and 2006; and 2. Sinan-Net from 2007 to 2009. The evaluation was 

conducted according to the guidelines for evaluating public health surveillance systems 

proposed by Centers for Disease Control and Prevention (CDC-Atlanta). Results: A total of 

2,813,417 dengue cases were reported from January 2005 to December 2009, with a marked 

seasonal pattern from January to June. The national dengue fever surveillance system was 

considered representative, allowing to characterize the epidemiology of dengue in different 

regions of the country. The timeliness of case reporting was adequate (median interval 

between the onset of symptoms and case notification: 3 days), but data entry into the 

information system was delayed (median interval between the onset of symptoms and data 

entry: 14 days in 2009). The positive predictive value (PPV) of reported cases from January to 

May ranged from 34% to 65%, and by the end of 2009, PPV was higher than 60% in 

November and December. The surveillance system was considered flexible regarding routine 

activities during the epidemic periods and adoption of new case report forms and diagnostic 

tests. However, it was not flexible in the correction of problems in the information system. 

Inadequate completion of data was still observed after the adoption of a simpler report form in 

the new information system (Sinan-Net). However, data quality improved and only a small 

percentage of the cases presented inconsistencies considering the essential fields of the 

reporting form. Conclusions: Despite the observed limitations, the surveillance system was 

useful to monitor dengue cases and trends, to guide prevention and control measures and to 

support changes in routine activities and clinical management of the cases. It also allowed to 

estimate the dengue fever morbidity and mortality in the country, alerting the health system  

to shifts in disease epidemiology. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

1.1. Dengue 
 

1.1.1. Etiologia e transmissão  

 

A dengue é uma arbovirose causada por um vírus pertencente ao gênero Flavivirus, 

família Flaviviridae, que apresenta quatro sorotipos DENV-1, 2, 3 e 4. Os vírus são 

transmitidos pela picada do mosquito Aedes (Stegomyia) aegypti, principal vetor de 

importância epidemiológica na transmissão da dengue e da febre amarela nas Américas. O 

mosquito torna-se apto a transmitir o vírus após um repasto de sangue infectado, depois de 8 a 

12 dias de incubação extrínseca (Chambers et al. 1990; Holmes & Twiddy 2003; World 

Health Organization 2009).  

O Aedes (Stegomyia) albopictus, presente nas Américas, com ampla dispersão em todas 

as regiões do Brasil, é o vetor de manutenção da dengue na Ásia, mas, até o momento, não foi 

associado à transmissão da dengue nas Américas (Chambers et al. 1990; Brasil 2009b).  

A dengue é uma doença febril aguda, que pode causar desde infecções assintomáticas, 

doença com quadros febris inespecíficos, forma clássica com uma evolução benigna ou 

formas graves, com hemorragia e choque: a febre hemorrágica da dengue (FHD) e a síndrome 

do choque da dengue (SCD). Estima-se que a FHD ocorra em 2 a 4% dos indivíduos 

reinfectados, e que anualmente ocorram cerca de 500 mil internações e 21.000 óbitos pela 

doença no mundo, ocorrendo principalmente em crianças (Endy et al. 2002; Gubler 2002; 

Guzman & Kouri 2002; World Health Organization 2009). 

A teoria de Halstead relaciona a FHD com infecções sequenciais por diferentes 

sorotipos do vírus da dengue. Nessa teoria, a resposta imunológica é exacerbada na segunda 

infecção, o que resulta numa forma mais grave da doença (Halstead 1988). Embora existam 

algumas evidências clínicas e epidemiológicas, que justificam essa hipótese, tem-se 

observado que vários outros fatores também podem estar relacionados às manifestações 

clínicas das formas hemorrágicas da dengue, tais como: virulência das cepas do agente 

causador da doença, fatores genéticos, estado nutricional, entre outros (Harris et al. 2000; 

Guzman et al. 2002a; Guzman et al. 2002b; Hung et al. 2005; Johansson et al. 2009).  
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1.1.2. Epidemiologia  

 

A dengue é um grave problema de saúde pública em áreas tropicais e subtropicais do 

mundo, que vem apresentando mudanças no seu perfil epidemiológico, tanto no sudeste da 

Ásia quanto nas Américas ao longo das últimas décadas (Guzman & Kouri 2003; Kourí 2006; 

Ooi et al. 2006; San Martin et al. 2010). 

A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de três bilhões de pessoas 

atualmente vivem em áreas de risco para contrair dengue no mundo. Mais de cem países 

registram notificação de casos e a presença das duas espécies de mosquitos transmissores da 

doença, Aedes (Stegomyia) aegypti e Aedes (Stegomyia) albopictus (Rigau-Perez et al. 1998; 

Reinert et al. 2004; World Health Organization 2009).  

Globalmente, estima-se que 50 milhões de pessoas são infectas com o vírus a cada ano, 

sendo que o número de epidemias de dengue tem aumentado exponencialmente nos últimos 

35 anos (Ooi et al. 2006; World Health Organization 2009; San Martin et al. 2010). A maioria 

dos casos da doença se concentra em países tropicais e subtropicais, onde as condições do 

meio ambiente favorecem o desenvolvimento e a proliferação do Aedes (Stegomyia) aegypti, 

principal mosquito vetor (Tauil 2002; Wilson & Chen 2002; Guzmán et al. 2006; Araujo et al. 

2008; Tapia-Conyer et al. 2009).  

A expansão geográfica do vírus da dengue e o aumento da incidência de casos têm sido 

freqüentemente relacionados a fatores climáticos, como o aquecimento global e os fenômenos 

el niño e la niña, que influenciam a intensidade das chuvas e produzem alterações na 

biodiversidade, facilitando a permanência do principal transmissor da dengue, o Aedes 

(Stegomyia) aegypti (Kovats 2000; Rifakis et al. 2006; Johansson et al. 2009). 

Adicionalmente, a combinação de vários fatores estruturais, entre eles o crescimento 

desordenado das cidades, más condições de saneamento básico e coleta inadequada de 

resíduos sólidos, favorecem a expansão e a manutenção da circulação do vírus e seu vetor. A 

progressão da dengue depende também das condições ecológicas e sócio-ambientais que 

facilitam a dispersão do vetor (Kourí 2006; Braga & Valle 2007; Johansson et al. 2009; World 

Health Organization 2009) . 

A dengue tem sido relatada nas Américas há mais de 200 anos. Após a década de 60, a 

circulação do vírus da dengue intensificou-se nas Américas (Guzman & Kouri 2002, 2003; 

Halstead 2006). A partir de 1963, houve circulação comprovada dos DENV 2 e DENV 3 em 
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vários países. Em 1977, o DENV 1 foi introduzido nas Américas, inicialmente pela Jamaica. 

A partir de 1980, foram notificadas epidemias em vários países, aumentando 

consideravelmente a magnitude do problema. A FHD afetou Cuba em 1981, evento de 

extrema importância na história da dengue nas Américas. Essa epidemia foi causada pelo 

DENV 2, tendo sido o primeiro relato de febre hemorrágica da dengue ocorrido fora do 

Sudeste Asiático e Pacífico Ocidental. O segundo surto de FHD foi registrado na Venezuela 

em 1989 (Gubler & Kuno 1997; Pinheiro & Corber 1997; Meltzer et al. 1998; Morrison et al. 

1998; Wilson & Chen 2002; Pan-American Health Organization 2007). 

O DENV-4 foi introduzido nas Américas em 1981, desde então tem circulado 

continuamente no Caribe e no norte da América do Sul, com pouca evidência de transmissão 

no Sul do continente nos últimos 29 anos (Pinheiro & Corber 1997; Wilson & Chen 2002). 

Alguns aspectos da epidemiologia da dengue nas Américas diferem do descrito para o 

Sudeste Asiático. Apesar de ambas as regiões apresentarem um padrão hiperendêmico com a 

circulação dos quatro sorotipos do vírus, os casos da doença apresentam padrões diferentes 

ao longo do tempo.  

O predomínio da expressão clínica nas Américas é de febre da dengue (DC) em adultos 

jovens, enquanto no Sudeste Asiático, a doença grave da dengue tem sido vista em grande 

parte em lactentes e crianças (Halstead 2006; Ooi et al. 2006; San Martin et al. 2010). 

Entretanto, nas Américas vem sendo descrito um aumento do número de casos de dengue em 

crianças ao longo da década de 2000 (Guzman et al. 2002a; Halstead 2006; San Martin et al. 

2010). Esse aumento vem sendo colocado como um alerta para o risco de mudanças no perfil 

da doença nessa região, assemelhando-se ao padrão asiático, onde a circulação viral é 

endêmica nos últimos 50 anos, e a FHD é primariamente uma doença que acomete crianças 

(Guzman & Kouri 2003; Halstead 2006; Teixeira et al. 2008).  

No Brasil há referências de epidemias de dengue desde o século XIX, portanto o marco 

histórico da doença no país refere-se a epidemias de dengue clássica reladas em Boa Vista 

(RR), ocorrida em 1981, causada pelos sorotipos virais DENV 1 e DENV 4. As medidas de 

combate químico vetorial foram eficazes para conter a epidemia e impedir a expansão da 

doença para outros estados (Osanai et al. 1983; Dietz et al. 1990).  

Após um silêncio epidemiológico de cinco anos, em 1986, a dengue re-emergiu no 

Brasil pelo estado do Rio de Janeiro levando a epidemias nesse estado e em algumas capitais 

da região Nordeste, onde mais de 1 milhão de pessoas foram acometidas por infecções 
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causadas pelo vírus DENV 1 (Figueiredo et al. 1990; Nogueira et al. 1999; Araujo et al. 

2008). Do Rio de Janeiro, houve a dispersão da doença para outros cinco estados: São Paulo, 

Minas Gerais, Alagoas, Pernambuco e Ceará, ficando as epidemias concentradas nas capitais 

(Nogueira et al. 2000; Silva et al. 2002). Em 1990, ocorreu a primeira epidemia de FHD/SCD 

no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, em conseqüência da co-circulação dos vírus DENV 1 e 

DENV 2 (Zagne et al. 1994). 

Desde então, a dengue vem ocorrendo no Brasil de forma contínua, intercalando-se com 

a ocorrência de epidemias, geralmente associadas com a introdução de novos sorotipos em 

áreas anteriormente indenes (Siqueira et al. 2005; Teixeira et al. 2005). 

Durante a década de noventa, ocorreu aumento significativo na incidência da dengue, 

refletindo a ampla dispersão do Aedes (Stegomyia) aegypti no território nacional (Silva et al. 

2002; Siqueira et al. 2005). A presença do vetor associada à mobilidade da população levou à 

disseminação dos DENV 1 e DENV 2 para 20 dos 27 estados do país. Entre os anos de 1990 e 

2000, várias epidemias foram registradas, sobretudo nos grandes centros urbanos das regiões 

Sudeste e Nordeste do Brasil. As regiões Centro-Oeste e Norte foram acometidas mais 

tardiamente, pois as epidemias de dengue só foram registradas, principalmente, a partir da 

segunda metade da década de 90 (Siqueira et al. 2005; Brasil 2009a; Teixeira et al. 2009). 

A circulação do DENV 3 foi identificada pela primeira vez em dezembro de 2000 no 

estado do Rio de Janeiro (Casali et al. 2004; Nogueira et al. 2005). Posteriormente, em 

novembro de 2001 o vírus da dengue foi identificado no estado de Roraima, com a ocorrência 

de uma epidemia causada pelo DENV 3 em 2002, seguida por rápida dispersão desse sorotipo 

para outros estados (Siqueira et al. 2005; Araujo et al. 2008). No primeiro semestre de 2004, 

23 dos 27 estados do país já apresentavam a circulação simultânea dos DENV 1, DENV 2 e 

DENV 3 (Teixeira et al. 2002; Casali et al. 2004; Nogueira et al. 2005; Siqueira et al. 2005; 

Brasil 2009b). A partir desse cenário, a característica epidemiológica da dengue de 

concentração de casos em centros urbanos foi alterada ao longo da década de 2000, com um 

aumento da incidência entre os municípios de pequeno e médio porte (Fonseca 2009; Brasil 

2010).  

Desde 1982 não havia relato do DENV 4 no Brasil. Mas em julho de 2010 o DENV-4 

foi detectado em Boa Vista (RR), após 28 anos sem circulação deste sorotipo no país. Até 

novembro de 2010 dez casos foram confirmados, mas desde setembro de 2010 não havia 

suspeita de novos casos de dengue causados pelo DENV 4 (Secretaria de Vigilância em Saúde 
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2010b). Entretanto, em janeiro de 2011 foi identificado caso de DENV 4 em Belém (PA) e 

Manaus (AM), casos esses considerados autóctones  (Secretaria de Vigilância em Saúde 

2011a; Secretaria de Vigilância em Saúde 2011b).  A reintrodução do DENV 4 no país levou 

o Ministério da Saúde a emitir alerta a todas as Secretarias Estaduais de Saúde.  

O Brasil apresenta um perfil de sazonalidade da doença, com maior incidência nos 

meses mais quentes e úmidos do ano (Siqueira et al. 2005; Camara et al. 2007). No Brasil, 

predominam os casos notificados de dengue e de FHD em adultos jovens, entretanto foi 

descrito um aumento do número de casos graves em crianças menores de 15 anos durante a 

epidemia ocorrida em Manaus (AM) em 2002 e no restante do país a partir de 2006 (Siqueira 

et al. 2005; Cordeiro et al. 2007; Teixeira et al. 2008; Fonseca 2009; Brasil 2010).  

Entre 2000 e 2009 foram notificados cerca de quatro milhões de casos de dengue no 

país. Os anos com maior número de casos notificados foram 2002 e 2008, representando as 

duas maiores epidemias de dengue registrada até o momento no Brasil, refletindo os picos de 

circulação dos DENV 3 e DENV 2, respectivamente (Casali et al. 2004; Fonseca 2009; Brasil 

2010). Nesse período, também foi observado um aumento no número de casos hospitalizados 

por dengue no Sistema de Internações Hospitalares (SIH-SUS), refletindo uma tendência de 

maior ocorrência de casos graves desde a introdução do DENV 3 no Brasil, como mostra a 

figura 1 (Siqueira et al. 2005; Barreto & Teixeira 2008; Brasil 2010).  

 

Figura 1: Casos notificados (Sinan) e casos hospitalizados (SIH-SUS) de dengue/FHD no 

Brasil, 1986 – 2010.  

     

         Fonte: CGPNCD/DEVEP/SVS/MS 
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1.1.3. Quadro clínico  

  

A infecção causada pelos diferentes sorotipos virais da dengue apresenta um amplo 

espectro clínico, incluindo desde formas inaparentes ou indiferenciadas até formas graves, nos 

quais se observam hemorragias, abrupto aumento da permeabilidade vascular e o 

desenvolvimento de choque hipovolêmico. A maioria das infecções é assintomática e uma 

parcela menor pode apresentar um quadro de doença febril aguda ou dengue clássico 

(Halstead 1988; Rigau-Perez et al. 1998; Deen et al. 2006).  

Nos casos de dengue clássica, a primeira manifestação é a febre alta (39° a 40°C), de 

início abrupto com duração de até 7 dias, podendo ser seguida por cefaléia, mialgia, 

prostração, artralgia, anorexia, astenia, dor retroorbital, náuseas, vômitos, exantema, prurido 

cutâneo. Durante a defervescencia pode ocorrer deterioração clínica do paciente e o 

surgimento das complicações, podendo evoluir para o choque. A presença dos sinais de alerta 

como dor abdominal intensa e continua, vômitos persistentes, hipotensão postural, pressão 

diferencial convergente (≤20mmHg), hemorragias espontâneas, extremidades frias, cianose, 

pulso rápido e fino, agitação e/ou letargia, diminuição da diurese e desconforto, são 

indicativos de gravidade da doença (World Health Organization. 1997; Deen et al. 2006; 

Brasil 2007a). 

As manifestações clínicas da dengue geralmente dependem da idade do paciente. Nos 

adultos, a maioria dos sintomas inclui cefaléia, mialgia intensa e generalizada, astenia, 

prostração e dor retro-ocular. Enquanto, exantema, vômitos, diarréia, dor abdominal e 

hepatomegalia são sintomas que aparecem com menor freqüência (Marzochi 1991; Torres 

2005; Brasil 2007a).   

A dengue na criança, na maioria das vezes, apresenta-se como uma doença febril com 

sinais e sintomas inespecíficos, tais como apatia, sonolência, vômitos, recusa de alimentação, 

diarréia ou fezes amolecidas. Nas crianças menores de dois anos de idade, os sintomas como 

cefaléia, mialgias e artralgias podem apresentar-se por choro persistente e irritabilidade, 

podendo confundir-se com outras infecções febris próprias dessa faixa-etária (Ooi et al. 2003; 

Brasil 2007a; Phuong et al. 2004). A dengue pediátrica caracteriza-se pelo aumento da 

permeabilidade vascular, perda de plasma, manifestações hemorrágicas e trombocitopenia, 

que são características das formas graves de FHD/SCD. O início da doença na criança pode 

passar despercebido e o quadro grave ser identificado como primeira manifestação clínica, 
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além de apresentar agravamento súbito (Rigau-Perez 1999; Ooi et al. 2003; Brasil 2007a; 

Guilarde et al. 2008; Phuong et al. 2004).  

Alguns pacientes podem evoluir para formas graves da doença e passam a apresentar 

sinais de alerta da dengue, principalmente quando a febre cede. As Manifestações 

hemorrágicas como epistaxe, petéquias, gengivorragia, metrorragia, hematêmese, melena, 

hematúria e outros, bem como plaquetopenia podem ser observadas em todas as apresentações 

clínicas da dengue, que podem acometer pessoas de qualquer faixa etária (World Health 

Organization 1997; Rigau-Perez et al. 1998; Rigau-Perez 1999; Harris et al. 2000; Brasil 

2007a). 

Além dos sintomas e sinais clínicos descritos, apresentações atípicas da dengue podem 

surgir no decorrer da doença ou na fase de convalescença. Apesar de pouco frequente, alguns 

sintomas podem caracterizar o quadro: alterações graves do sistema nervoso; disfunção 

cardiorrespiratória; insuficiência hepática; plaquetopenia igual ou inferior a 50 mil/mm
3
; 

hemorragia digestiva; derrames cavitários; leucometria global igual ou inferior a 1 mil/mm
3
; 

óbito. Manifestações clínicas do sistema nervoso podem apresentar-se tanto em adultos 

quanto em crianças (Rigau-Perez 2006; Brasil 2007a; Teixeira et al. 2008).  

 

1.1.4. Diagnóstico Laboratorial  

  

A comprovação laboratorial das infecções pelo vírus dengue, pode ser feita por meio de 

isolamento viral, pesquisa de anticorpos (sorologia), detecção de genoma viral (RT-PCR) ou 

por estudo histopatológico seguido de pesquisa de antígenos virais por imunohistoquímica, 

esses exames são específicos para confirmação dos casos de dengue (Brasil 2009b; World 

Health Organization 2009): 

Sorologia – é o método de escolha para a confirmação laboratorial na rotina de vigilância. 

Existem várias técnicas, sendo a captura de IgM por (ELISA) o método de escolha, pois 

detecta infecções atuais ou recentes. O anticorpo IgM anti-dengue desenvolve-se rapidamente, 

geralmente a partir do quinto dia do início da doença na maioria dos casos, por isso é 

preconizado que a coleta da amostra de sangue para sorologia seja realizado após este período 

(Vaughn et al. 1997; Vaughn et al. 1999). A detecção dos anticorpos IgM do vírus de dengue 

é de extrema importância, tanto para o diagnóstico de casos suspeitos, quanto para as ações da 

vigilância epidemiológica (Brasil 2009b).  



8 

 

 

 

Isolamento viral – é o método mais específico para o diagnóstico e a identificação do sorotipo 

do vírus da dengue responsável pela infecção. Essa técnica pode ser realizada em amostras de 

sangue, líquido cefalorraquidiano (LCR) e fragmentos de vísceras (fígado, baço, coração, 

pulmão, rim e cérebro). A coleta da amostra de sangue deverá ser feita na primeira semana da 

doença, durante o período de viremia, preferencialmente até o quinto dia do início dos 

sintomas (Henchal et al. 1982; Gubler et al. 1984). Apesar de ser um exame laboratorial, o 

isolamento viral não é usado com o objetivo de confirmação laboratorial da doença e sim 

como recurso da vigilância epidemiológica para monitorar os sorotipos virais circulantes e 

para detecção da introdução de um novo sorotipo para implementação de medidas de controle, 

evitando assim novas epidemias (Brasil 2009b).  

Detecção do ácido nucléico viral pelo método da transcrição reversa seguida da reação 

em cadeia da polimerase (RT-PCR) – é utilizada no diagnostico dos casos em que as técnicas 

de rotina foram insuficientes para a definição diagnóstica, especialmente nos casos que 

evoluíram para óbito, ou ainda nas urgências. O método pode ser realizado em amostras de 

sangue, soro, líquido céfalorraquidiano (LCR), fragmentos de vísceras (fígado, baço, 

linfonodos, coração, pulmão, rim e cérebro) e ainda em lotes de mosquitos vetores (Lanciotti 

et al. 1992; Miagostovich et al. 1997; Teles et al. 2005). 

Detecção de antígenos NS1 – método imunoenzimático (ELISA) que permite a detecção de 

antígenos virais específicos de dengue do tipo NS1. A amostra de sangue deverá ser coletada 

na primeira semana da doença, durante o período de viremia, em até cinco dias após o início 

dos sintomas.  É um método que, a princípio, é bastante sensível e específico e deve ser 

utilizado em pesquisas e nos casos graves (Kumarasamy et al. 2007). O Ministério da Saúde 

disponibiliza kits de teste NS1 Elisa para triagem das amostras para isolamento viral em 

unidades sentinelas (Brasil 2009b). 

Diagnóstico histopatológico – realizado em material obtido após a morte do paciente. As 

lesões anatomopatológicas podem ser encontradas no fígado, baço, coração, linfonodos, rins e 

cérebro. Possui diagnóstico presuntivo (Jessie et al. 2004). 

Imunohistoquímica – esse método permite a detecção de antígenos virais em cortes de tecidos 

fixados em formalina e emblocados em parafina, corados pela fosfatase alcalina ou peroxidase 

marcada com anticorpo específico. Essa técnica é bastante sensível e específica, sendo 

considerado exame confirmatório e deve ser utilizada após o diagnóstico histopatológico 

presuntivo (Jessie et al. 2004; Bhoopat et al. 1996). 
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Exames inespecíficos também podem ser utilizados para auxiliar no diagnóstico dos 

casos suspeitos de dengue, tais como – hematócrito, contagem de plaquetas e dosagem de 

albumina são os mais importantes para o diagnóstico e acompanhamento dos pacientes com 

dengue, especialmente os que apresentarem sinais de alarme como, sangramento, e para 

pacientes em situações especiais, como criança, gestante, idoso (>65 anos), portadores de 

hipertensão arterial, diabetes melitus, asma brônquica, alergias, doença hematológica ou renal 

crônicas, doença severa do sistema cardiovascular, doença ácido-péptica ou doença auto-

imune (Brasil 2009b).  

 

1.1.5. Medidas de prevenção e controle  

 

Diante da dispersão e de altos índices de infestação do vetor da doença, a estratégia 

geral de prevenção e controle da dengue e da febre hemorrágica da dengue nas Américas vem 

sendo baseada na estratégia de gestão integrada proposta pela Organização Pan-Americana da 

Saúde que inclui, entre outras abordagens, a promoção de mudanças de comportamento que 

levam à integração da comunidade no controle da doença, particularmente o do vetor 

(Organización Panamericana de la Salud 2003; San Martin & Prado 2004).  

O controle da dengue é uma atividade complexa. Alguns fatores externos ao setor saúde 

são importantes determinantes na manutenção e dispersão tanto da doença quanto de seu vetor 

transmissor, tais como: o surgimento de aglomerados urbanos, inadequadas condições de 

habitação, irregularidade no abastecimento de água, destinação imprópria de resíduos, o 

crescente transito de pessoas e cargas entre países e as mudanças climáticas provocadas pelo 

aquecimento global (Kroeger & Nathan 2006; Brasil 2009a). 

 Portanto, torna fundamental o controle da transmissão do vírus da dengue, além de ser 

a única forma de controlar a doença (Ooi et al. 2006; Rico-Hesse 2007). Diante disso, a 

melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios 

para a criação do mosquito transmissor da doença (Brasil 2009a).  

Diante da impossibilidade de erradicação da dengue, em função da dificuldade de 

eliminar o vetor e consequentemente o vírus causador da doença, o Ministério da Saúde 

implantou em 2002 o Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), visando o controle 

da dengue nos centros urbanos. Esse programa foi construído nos moldes de uma política 

nacional de saúde, com a integração das três esferas de governo: federal, estadual e municipal. 
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O PNCD englobou um conjunto de estratégias fundamentadas em vários componentes: 

vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, entomológica, saneamento ambiental, 

assistência básica, com inclusão do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e 

Programa de Saúde da Família (PSF), combate vetorial, educação sanitária da população e 

mobilização social para as praticas sanitárias saudáveis. O PNCD foi construído com base nos 

princípios do planejamento estratégico, através do plano de cumprimento de metas prioritárias 

como a redução dos índices de infestação do vetor abaixo de 1%, a redução da incidência da 

doença e da letalidade de FHD. As metas prioritárias foram estabelecidas para os municípios 

em situação de risco, regiões metropolitanas e municípios com mais de 50 mil habitantes ou 

cidades turísticas (Brasil 2002; Silva et al. 2002; Tauil 2002). 

Adicionalmente, em 2009 o Ministério da Saúde, em estreita cooperação com o 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde (Conasems), apresentou as Diretrizes Nacionais para a Prevenção e 

Controle de Epidemias de Dengue. Essas diretrizes orientam os gestores a adequar seus 

planos estaduais, regionais, metropolitanos ou locais, tornando imprescindível que o conjunto 

das atividades que vem sendo realizadas, e outras a serem implantadas, sejam intensificadas, 

permitindo um melhor enfrentamento do problema e a redução do impacto da dengue sobre a 

saúde da população brasileira. Esse documento incorpora avanços resultantes da vigilância, 

acompanhamento e assistência a pacientes de dengue, das ações de controle de vetores e da 

comunicação social (Brasil 2009a). 

No Brasil, mesmo com altos investimentos financeiros do PNCD, existe um alerta para 

o agravamento do padrão epidemiológico da doença, devido ao aumento das formas graves 

em crianças. Esse cenário epidemiológico evidencia a necessidade urgente de medidas de 

prevenção que visem reduzir a morbimortalidade da dengue e os prejuízos financeiros 

decorrentes da doença  (Coelho et al. 2008; Fonseca 2009; Nascimento 2009).  

 Atualmente, não existe nenhum medicamento específico para o tratamento da dengue, 

sendo que o prognóstico da doença depende do diagnóstico precoce e do manejo clínico 

apropriado. Com isso, o desenvolvimento de uma vacina tetravalente para uso em larga escala 

na população apresenta-se como a única medida promissora para o controle da endemia 

(Shepard et al. 2004; Kroeger et al. 2006; Halstead et al. 2007) .  

Nos últimos anos, laboratórios farmacêuticos internacionais têm investido em pesquisas 

de vacinas contra os quatro sorotipos virais da dengue. Entretanto, essa doença complexa 
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apresenta desafios para o desenvolvimento de uma vacina eficaz e segura, pois, a dengue é 

causada por quatro tipos de vírus sorologicamente distintos, além da epidemiologia da doença 

ser diferente entre Ásia e América Latina; infecções seqüenciais pelos sorotipos virais podem 

levar a um risco maior de desenvolver dengue grave, exigindo administração simultânea dos 

quatro sorotipos virais na vacina tetravalente. Adicionalmente, há uma preocupação teórica de 

que a vacina possa predispor o paciente a doenças graves se não for suficientemente 

imunogênica contra um ou mais sorotipos da dengue entre outros questionamentos. As cepas 

dos vírus atenuado, DNA e proteínas virais tem se constituído em antígenos para o 

desenvolvimento de vacinas da dengue (Khan et al. 2008; Letson et al. 2010).  

 

1.2. Sistema de Vigilância  

 

A vigilância adquiriu o qualificativo “epidemiológico” em 1964 em artigo publicado 

por Raska, designação essa que se tornou internacionalmente consagrado após a criação da 

Unidade de Vigilância Epidemiológica da Divisão de Doenças Transmissíveis da Organização 

Mundial da Saúde, em 1965 (Raska 1964; Waldman 1998b).  

Nesse contexto, afirmam Thacker & Berkelman, o uso do termo epidemiológica é 

equivocado para qualificar vigilância, uma vez que epidemiologia é uma disciplina 

abrangente, que incorpora a pesquisa e cuja aplicação nos serviços de saúde vai além do 

“instrumento de saúde pública que denominamos vigilância”. A utilização desse qualificativo 

tem induzido freqüentemente a confusões, reduzindo a aplicação da epidemiologia nos 

serviços ao acompanhamento de eventos adversos à saúde, atividade que constitui somente 

parte das aplicações da epidemiologia nesse campo. Portanto, Thacker & Berkelman propõem 

a adoção da denominação vigilância em saúde pública como forma de evitar confusões a 

respeito da precisa delimitação dessa prática (Thacker & Berkelman 1988; Waldman 1998a).  

Essa denominação, vigilância em saúde pública, desde então consagrou-se 

internacionalmente, substituindo o termo vigilância epidemiológica e passando a ser utilizada 

em todas as publicações sobre o assunto desde o início dos anos 90 (Waldman 1991). 

Segundo o Centers for Disease Control and Prevention, a vigilância em saúde pública é 

a contínua e sistemática coleta, análise, interpretação, e disseminação de dados relativos a um 

evento sanitário para ação em saúde pública no sentido de reduzir morbidade e mortalidade e 

melhorar a saúde (CDC 2001). 
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No Brasil tem sido frequente a confusão na aplicação do termo “vigilância” como 

sinônimo das práticas da epidemiologia nos serviços de saúde, que é bem mais abrangente. 

Mas ainda hoje a denominação “vigilância epidemiológica” é bastante empregada no país 

(Waldman 1998b).  

Utilizando o enfoque sistêmico e sintetizando os diversos conceitos de vigilância, sem 

discutir o mérito de cada um deles para um particular sistema de saúde, podemos dizer que a 

vigilância de um específico evento adverso à saúde é composta, ao menos, por dois 

subsistemas (Waldman 1998b): 

1. Subsistema de informações para a agilização das ações de controle – situa-se nos 

sistemas locais de saúde e tem por objetivo agilizar o processo de identificação e controle de 

eventos adversos à saúde. A equipe que faz parte desse subsistema deve estar perfeitamente 

articulada com a de planejamento e avaliação dos programas, responsável, portanto, pela 

elaboração das normas utilizadas no nível local dos serviços de saúde. 

2. Subsistema de inteligência epidemiológica – é especializado e tem por objetivo 

elaborar as bases técnicas dos programas de controle de específicos eventos adversos à saúde. 

Dependendo das características do agravo, dos objetivos do sistema, dos recursos 

disponíveis, da fonte ou das fontes de informação a serem utilizadas, podemos optar por 

sistemas ativos ou passivos de vigilância. Os sistemas de vigilância passiva caracterizam-se 

por terem como fonte de informação a notificação espontânea, constituindo o método mais 

antigo e freqüentemente utilizado na análise sistemática de eventos adversos à saúde, além de 

apresentarem menor custo e maior simplicidade. No entanto, é mais vulnerável à 

subnotificação, menos representativo, além de apresentar maior dificuldade para a 

padronização da definição de caso. Já os sistemas de vigilância ativa caracterizam-se pelo 

estabelecimento de um contato direto, a intervalos regulares, entre a equipe da vigilância e as 

fontes de informação, geralmente constituídas por clínicas públicas e privadas, laboratórios e 

hospitais. Permitem um melhor conhecimento do comportamento dos agravos à saúde na 

comunidade, tanto nos aspectos quantitativos quanto qualitativos. Entretanto, são geralmente 

mais dispendiosos, pois necessitam de uma melhor infra-estrutura dos serviços de saúde 

(Waldman 1998b). 

Os sistemas de vigilância são ferramentas de saúde pública e contemplam a decisão e a 

intervenção urgente em determinadas situações (M'Ikanatha 2007). Esses sistemas têm sido 

desenvolvidos para suprir uma gama de necessidades em saúde pública e variam desde um 
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sistema simples que coleta dados de uma única fonte, até sistemas eletrônicos que recebem 

dados de muitas fontes em formatos múltiplos, para pesquisas complexas (CDC 2001; World 

Health Organization 2006).  

Um sistema de vigilância em saúde pública é considerado útil quando contribui para 

prevenir e controlar eventos sanitários adversos, inclusive um melhor entendimento das 

implicações de saúde pública de tais eventos (Hopkins 2005). Dessa forma, também pode ser 

considerado útil se ajudar a determinar se um evento de saúde é realmente importante. Além 

disso, dados de um sistema de vigilância podem ser úteis se contribuir para avaliação de 

desempenho, inclusive na produção dos indicadores de saúde que são utilizados nas 

avaliações de sistemas de vigilância (CDC 2001, 2005). 

 

1.2.1. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 

 

O Sistema de Informações de Agravos de Notificação (Sinan) foi criado em 1990 pelo 

Ministério da Saúde (MS) com o objetivo de coletar e processar dados sobre agravos de 

notificação em todo o território nacional. Esse sistema fornece informações para a análise do 

perfil de morbidade, contribuindo, portanto, para a tomada de decisão nos níveis municipal, 

estadual e federal, além de efetivar o processo de coleta e transferência de dados relacionados 

às doenças e agravos de notificação compulsória (Laguardia et al. 2004; Brasil 2007b).  

O uso do Sinan foi regulamentado no Brasil pela Portaria Ministerial n.º 073 de 9 de 

março de 1998, tornando obrigatório a alimentação regular da base de dados do Sinan pelos 

Municípios, Estados e Distrito Federal, designando a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), 

por meio do extinto Centro Nacional de Epidemiologia (Cenepi) – atual Secretaria de 

Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde – como gestora nacional do sistema (Ministério 

da Saúde 1998; Brasil 2007b).   

A concepção do Sinan foi norteada pela padronização de conceitos de definição de caso, 

pela transmissão de dados a partir da organização hierárquica das três esferas de governo, pelo 

acesso à base de dados necessários à análise epidemiológica e pela possibilidade de 

disseminação rápida dos dados gerados na rotina do Sistema Nacional de Vigilância 

Epidemiológica do Sistema Único de Saúde. Além disso, o sistema deve ser utilizado como a 

principal fonte de informação para estudar a história natural de um agravo ou doença e 

estimar a sua magnitude como problema de saúde na população, detectar surtos ou epidemias, 
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bem como elaborar hipóteses epidemiológicas a serem testadas em ensaios específicos 

(Laguardia et al. 2004; Brasil 2007b).   

O Sinan é alimentado pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que 

constam na lista nacional de doenças de notificação compulsória. A entrada de dados é feita 

mediante a utilização de alguns formulários padronizados: 

• Ficha Individual de Notificação (FIN): é preenchida para cada paciente quando da 

suspeita da ocorrência de problema de saúde de notificação compulsória (Portaria 1943, de 18 

de outubro de 2001) ou de interesse nacional, estadual ou municipal e encaminhada pelas 

unidades assistenciais, aos serviços responsáveis pela informação e/ou vigilância 

epidemiológica. 

• Ficha Individual de Investigação (FII): Trata-se de um instrumento que deve ser 

utilizado, preferencialmente, pelos serviços municipais de vigilância ou unidades de saúde 

capacitadas para realização da investigação epidemiológica. Através da FII, se obtém dados 

que possibilitam a identificação da fonte de infecção e mecanismos de transmissão da doença. 

Os dados, gerados nas áreas de abrangência dos respectivos estados e municípios, devem ser 

consolidados e analisados, considerando aspectos relativos à organização, sensibilidade e 

cobertura do próprio sistema de notificação, e das atividades de vigilância epidemiológica 

(Laguardia et al. 2004; Brasil 2009b). 

As Fichas Individuais de Notificação (FIN) devem ser preenchidas pelos profissionais 

de saúde nas unidades assistenciais, mantendo uma segunda via arquivada, que devem enviar 

o original para o serviço de vigilância epidemiológica responsável por adotar as medidas de 

controle necessárias. A vigilância epidemiológica municipal, além de desencadear as medidas 

de controle necessárias, tem o papel de realizar a entrada e consolidação dos dados e 

posteriormente remetê-los à Secretaria Estadual de Saúde – SES, que subseqüentemente, 

encaminha os dados ao Ministério da Saúde – MS (Brasil 2007b, 2009b).  

Ao contrário dos demais sistemas, em que as críticas de consistência são realizadas 

antes do seu envio, a qualquer outra esfera de governo, a necessidade de desencadeamento 

imediato de uma ação faz com que, no caso do Sinan, os dados sejam remetidos o mais 

rapidamente possível, ficando a sua crítica para um segundo momento - quando do 

encerramento do caso e, posteriormente o da análise das informações para divulgação (Brasil 

2009b).  
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As informações da ficha de investigação (FII) possibilitam um conhecimento em maior 

profundidade acerca da situação epidemiológica do agravo investigado, fontes de infecção, 

modo de transmissão, identificação de áreas de risco, dentre outros, importantes para o 

desenvolvimento das atividades de controle. A manutenção periódica da atualização da base 

de dados do Sinan é fundamental para o acompanhamento da situação epidemiológica dos 

agravos incluídos no Sistema (Laguardia et al. 2004; Brasil 2009b). 

O Sinan passou por algumas mudanças nas suas versões e plataformas do sistema 

operacional desde sua implantação, com as versões sempre sendo disponibilizadas pelo 

Ministério da Saúde. A versão inicial utilizada foi Sinan-DOS, o qual utilizava a plataforma 

Disk Operating System (DOS). Posteriormente, foi substituído pelo Sinan-Windows 

(plataforma Windows), que ficou em uso no período entre 2000 e 2006 (Laguardia et al. 2004; 

Brasil 2007b).  

A partir de janeiro de 2007, foi implantado o Sinan-NET, versão que possibilita, ao 

município com disponibilidade de acesso à internet, a transmissão diária dos dados da 

notificação a todos os demais níveis do sistema, com conseqüente aumento da oportunidade 

dos dados e redução dos fluxos paralelos. A versão NET do sistema permanece em vigor até o 

momento e incorpora, além da mudança na forma de alimentação / transmissão de dados do 

sistema, modificações na ficha de investigação que são utilizadas na rotina da vigilância. As 

fichas de investigação adotadas no Sinan-Net refletem um esforço da SVS/MS em simplificar 

o processo de vigilância com a redução do número de campos com o objetivo de tornar o 

sistema mais ágil e melhorar a qualidade das variáveis consideradas obrigatórias e essenciais 

(Brasil 2007b).    

 

1.2.2. Sistema de Informação Hospitalar (SIH-SUS) 

  

Este sistema foi desenvolvido tendo como principal objetivo organizar o processo de 

remuneração das internações hospitalares financiadas pelo SUS. Possui uma grande base de 

dados, abrangendo todas as atividades do setor, seja da rede hospitalar pública, seja da rede 

privada ou filantrópica, conveniada com o SUS. O SIH-SUS produz um volume expressivo de 

informações, tendo como fonte primária de dados o instrumento de Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH), que é o documento utilizado para o reembolso dos serviços prestados sob 

regime de internação nos hospitais com vínculo com o SUS. Fornece informações para o 
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gerenciamento do sistema de saúde, contendo informações detalhadas sobre o paciente, os 

prestadores e o cuidado prestado (Campos et al. 2000; Lessa et al. 2000). 

O SIH-SUS não é somente um instrumento de pagamento, controle e avaliação de 

contas hospitalares, tendo em vista sua agilidade e capacidade de detecção de casos de 

inúmeras patologias e agravos (Lessa et al. 2000). Constitui-se num sistema com alto 

potencial de uso pelos serviços de saúde, em especial para a vigilância, podendo ser utilizado 

como complemento importante da vigilância de doenças de notificação compulsória (Mendes 

et al. 2000). 

 

1.2.3. Avaliação de Sistemas de Vigilância  

 

O propósito de se avaliar Sistemas de Vigilância em Saúde Pública é assegurar que 

estão sendo monitorados problemas de importância de saúde pública de maneira eficiente e 

efetiva (CDC 2005; Duarte & Franca 2006; Toledo et al. 2006). Diversos estudos trazem à 

tona a preocupação com a qualidade da informação produzida pelos sistemas de vigilância, 

como por exemplo, em estatísticas de mortalidade, preenchimento dos dados sobre nascidos 

vivos, qualidade da informação de questionários, estudos sobre vigilância epidemiológica e 

sistemas de informação em saúde (Duarte & Franca 2006; Toledo et al. 2006; Fajardo et al. 

2009; Lima et al. 2009; Silva 2009; Frias et al. 2010). Mendes (2000) discute que os sistemas 

de informações são essenciais para a modernização dos serviços de saúde, mas ao mesmo 

tempo ressalta a necessidade de controle da elevada produção de informação. Para o controle 

da qualidade dessa informação tem sido propostas avaliações periódicas dos sistemas de 

informação utilizados pela vigilância, além de treinamento dos profissionais de saúde que 

fornecem os dados (Mendes et al. 2000; CDC 2001; M'Ikanatha 2007). 

Existem vários guias e diretrizes para a avaliação de sistemas de vigilância disponíveis 

na literatura (Teutsch & Churchill 2000; CDC 2001; Public Health Agency of Canada 2004; 

World Health Organization 2006). Dentre esses, optamos por utilizar as diretrizes de 

avaliação do sistema de vigilância proposto pelo CDC, a avaliação de sistemas de vigilância 

em saúde pública deve envolver uma avaliação de atributos do sistema (CDC 2001). Uma vez 

que sistemas de vigilância em saúde pública variam em métodos, extensão, propósito e 

objetivos, atributos que são importantes para um sistema podem ser menos importante para 

outro.  
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Nesse cenário, ao se avaliar um sistema de vigilância deve ser considerado quais os 

atributos apresentam prioridade mais alta, bem como determinar seus objetivos a partir de 

uma compreensão da epidemiologia do evento, uma vez que esforços para melhorar certos 

atributos podem levar ao comprometimento de outros (Teutsch & Churchill 2000; World 

Health Organization 2006). Outras etapas fundamentais da avaliação de um sistema incluem a 

descrição de seu funcionamento em diferentes níveis de funcionamento, bem como a 

magnitude, severidade e vulnerabilidade (existência de medidas eficazes de profilaxia e 

controle, por exemplo) do agravo em questão (Teutsch & Churchill 2000; CDC 2001).  
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 

A dengue é hoje um dos principais desafios de saúde pública no Brasil. Apesar de 

grandes esforços e investimentos na prevenção e controle da doença, o impacto da doença na 

população vem crescendo ao longo dos anos. Nos últimos anos, tem observado um aumento 

da incidência de DC, DCC e FHD, inclusive com deslocamento da gravidade dos casos para 

as faixas etárias mais jovens da população do país (Brasil 2010). Esse cenário, juntamente 

com a alternância do sorotipo predominante do vírus, aponta para um alerta de novas 

epidemias de dengue com potencial aumento no número de óbitos em adultos e crianças 

causados pela doença no país. 

O sistema de vigilância epidemiológica da dengue tem um papel primordial nas 

atividades de prevenção e controle da doença. Com a mudança no perfil epidemiológico da 

doença, esse sistema deve ser capaz de identificar tendências e áreas/grupos da população a 

serem priorizados nas atividades de prevenção.  

A avaliação do sistema de vigilância fornece informações para determinar se seu 

funcionamento se mantém de maneira eficiente, além de demonstrar os resultados obtidos 

com as ações desenvolvidas e que justifiquem os recursos investidos na manutenção do 

sistema de vigilância.  

A mudança da versão do sistema de informação utilizado pela vigilância (de Sinan-

Windows para Sinan-NET em 2007) tem como um dos objetivos a adequação as novas 

necessidades impostas ao sistema frente à ocorrência de um maior número de casos da 

doença.  

Nesse cenário, se torna fundamental realizar avaliações periódicas do sistema de 

vigilância epidemiológica da dengue, de modo a não somente determinar que o sistema tenha 

se adaptado às novas necessidades, mas também se tornado mais útil à prevenção da doença 

nos níveis municipal, estadual e nacional. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivo Geral 
 

- Avaliar o sistema de vigilância epidemiológica da dengue no Brasil no período de 2005 a 

2009. 

 

3.2. Objetivos Específicos 
 

- Descrever o funcionamento do sistema de vigilância da dengue no Brasil 

- Analisar os atributos qualitativos e quantitativos do sistema de vigilância epidemiológica da 

dengue 

- Avaliar o impacto da transição do Sinan-Windows para o Sinan/Net do sistema de vigilância 

epidemiológica da dengue. 

- Propor recomendações para aperfeiçoar o sistema de vigilância para a monitorização da 

dengue 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado no Brasil, considerando suas 26 Unidades Federadas (UF) mais o 

Distrito Federal (DF), divididos em cinco regiões (Norte, Nordeste, Centro Oeste, Sul e 

Sudeste). Cada UF tem o seu próprio governo, com uma estrutura que reflete a do sistema 

federal. O Brasil está localizado na América do Sul com uma extensão territorial de 8.514.876 

Km
2
. A população estimada para o ano de 2009 é de 191.481.045 habitantes, distribuída em 

um total de 5.565 municípios (DATASUS 2010). O Brasil apresenta a maior parte de sua 

população concentrada ao longo do litoral do país, e seu clima é, em grande parte, tropical, 

embora o sul do país apresente clima subtropical.  

 

4.2 Período do estudo  

 

O período do estudo foi de 2005 a 2009.  

 

4.3 Delineamento do Estudo  

 

Este é um estudo observacional, descritivo e transversal no qual analisamos os atributos 

do sistema de vigilância da dengue a partir dos dados do sistema de informação utilizado no 

Brasil no período entre 2005 e 2009. 

A avaliação do sistema de vigilância epidemiológica da dengue utilizou a metodologia 

proposta pelo Centers for Disease Control and Prevention dos Estados Unidos da América, 

em Updated Guidelines for Evaluating Public Health Surveillance Systems (CDC 2001). Essa 

avaliação é composta pela descrição do sistema, avaliação de seus atributos qualitativos 

(simplicidade, flexibilidade, estabilidade, qualidade dos dados e aceitabilidade), atributos 

quantitativos (sensibilidade, representatividade, oportunidade e valor preditivo positivo) e 

utilidade. 

 

4.4 Fonte de dados 

  

Foram utilizados os dados secundários produzidos pelo sistema de vigilância da dengue 

de todos os casos notificados da doença entre os anos de 2005 e 2009. Esses dados da 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Litoral
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vigilância estão disponíveis no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), 

que foram cedidos pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS). 

Durante o período do estudo foram utilizadas as versões do Sinan-Windows, para os anos de 

2005 e 2006, e Sinan-Net entre 2007 e 2009. 

Os dados sobre hospitalização por dengue registrado no Sistema de Informações 

Hospitalares do SUS (SIH-SUS) foram utilizado na avaliação da representatividade e da 

sensibilidade do sistema.  

O Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES foi utilizado para calcular o 

percentual de Unidades de Saúde (US) que notificaram dengue no Brasil durante o período do 

estudo. 

 

4.5 Análise dos dados  

 

A análise de dados foi realizada utilizando-se os seguintes programas: Tabwin
®

 versão 

3.6, SPSS Statistics 17.0
®
 e Microsoft Excel 2003

®
. 

 

4.5.1 Atributos do sistema de vigilância  

  

Os atributos de um sistema de vigilância podem ser classificados em qualitativos 

(simplicidade, flexibilidade, aceitabilidade, estabilidade e utilidade) e quantitativos (qualidade 

dos dados, oportunidade, representatividade, sensibilidade e valor preditivo positivo) (CDC 

2001). A avaliação dos atributos do sistema de vigilância da dengue abordados nesse trabalho 

foi realizada da seguinte forma:  

 

4.5.1.1 Atributos qualitativos  

 

- Estabilidade 

 

   A estabilidade se refere à confiança e disponibilidade do sistema, de forma que um 

desempenho estável do sistema é fundamental para viabilidade do processo de vigilância 

(CDC 2001). Uma forma de adquirir informações que colaborem com a mensuração da 

estabilidade do sistema é através de entrevistas com técnicos de vigilância, portanto, esse 

atributo não será avaliado no presente estudo.    
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-Aceitabilidade 

   

A aceitabilidade é um atributo largamente subjetivo, que reflete a aceitação de pessoas e 

instituições em participar do sistema de vigilância, para prover dados precisos, consistentes, 

completos e oportunos. Sistemas cujos dados apresentam melhor qualidade tendem a ser mais 

aceitos pelos seus participantes do processo de vigilância (CDC 2001). 

  A aceitabilidade foi avaliada de forma indireta em relação à completitude das 

informações e a oportunidade dos dados informados, além da proporção de casos suspeitos 

que foram encerrados no sistema.   

 

- Flexibilidade 

 

  A flexibilidade de um sistema de vigilância em saúde pública se refere à capacidade 

do sistema de se adaptar às novas necessidades, em resposta às mudanças nos perfis 

epidemiológicos e condições operacionais (CDC 2001). Provavelmente a flexibilidade é 

melhor avaliada retrospectivamente, observando como um sistema respondeu a uma nova 

demanda.    

  Para avaliar a flexibilidade do sistema de vigilância foi realizada uma análise 

retrospectiva das rotinas de vigilância no período estudado, bem como a utilização de novas 

técnicas diagnósticas, novas definições de caso, modificações nas fichas de vigilância e 

sistemas de informação. Verificando dessa forma como o sistema de vigilância se adequou a 

diferentes cenários epidemiológicos da doença. 

 

- Simplicidade 

 

  A simplicidade de um sistema de vigilância em saúde pública diz respeito à sua 

estrutura e facilidade de operação, que devem ser abordados desde a etapa inicial de seu 

desenho. Exemplo de sistema simples é a utilização de uma definição de caso fácil de ser 

aplicada e, também, no qual a pessoa que identifica o caso também pode realizar sua análise e 

utilizar a informação (CDC 2001). 

Para a avaliação do atributo simplicidade do sistema de vigilância observamos a 

estrutura e facilidade de operação do sistema. Essa avaliação incluiu análise de definição de 
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caso, quantidade de campos e variáveis nas fichas de notificação / investigação e, método de 

gerenciar, analisar e disseminar os dados.  

 

- Qualidade dos dados 

 

A qualidade dos dados reflete a completitude e consistência / validade dos dados 

registrados no sistema de vigilância em saúde pública. Esse atributo guarda relação direta com 

a aceitabilidade e a representatividade de um sistema de vigilância (CDC 2001).  

    

A - Completitude dos dados  

 

Para a análise da completitude dos dados foram selecionadas variáveis obrigatórias e 

essenciais das fichas de notificação e investigação de dengue, como: raça, idade, sexo, 

escolaridade, bairro de residência, classificação final, critério de confirmação e evolução do 

caso. A escolha dessas variáveis se deu pela importância epidemiológica de cada uma delas, 

além de serem comuns para as duas versões do sistema de informação. A completitude foi 

avaliada a partir da determinação do percentual de registros das variáveis selecionadas (acima 

citadas) sem preenchimento (ignoradas ou em branco) ou com valores não válidos dessas 

variáveis para cada ano no período do estudo.  

A partir do percentual observado de preenchimento de cada variável analisada, foram 

definidas as seguintes categorias: excelente (90% ou mais dos registros preenchidos), bom (70 

a 89% dos registros preenchidos), regular (50 a 69% dos registros preenchidos) e ruim (0 a 

49% dos registros preenchidos)  

 

B - Consistência dos dados 

 

Para a análise da consistência dos dados foram utilizadas as seguintes variáveis: 

classificação final, confirmação laboratorial por sorologia, isolamento viral, critério de 

confirmação, internações hospitalares e óbitos por dengue. 

Para a classificação final dos casos de dengue, foram selecionados os casos de FHD 

para verificar se apresentavam todos os critérios da definição de caso. Para a confirmação 

laboratorial por sorologia, foi analisada a presença de data de coleta da amostra com o 
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resultado em branco ou presença de resultado sem data de coleta. Para os casos que tiveram 

critério de confirmação laboratorial, foi avaliada a presença de resultados laboratoriais 

específicos. Para a variável internação hospitalar, foi observada a freqüência de casos 

notificados que não tinham data de internação e / ou nome do hospital de internação. Para a 

variável óbito por dengue, foi conferida os casos que tiveram evolução para óbito com 

presença de informação sobre a data de ocorrência do óbito.  

Para a variável isolamento viral, foram selecionados os casos que havia realizado 

isolamento viral que obtiveram resultado positivo e que não tinha informação quanto ao 

sorotipo viral isolado.  

 

4.5.1.2. Atributos quantitativos 

 

- Oportunidade 

 

A oportunidade é uma medida chave de qualquer sistema de vigilância, sendo 

determinada como a velocidade entre as diversas etapas dentro do processo de vigilância. 

Esse atributo está diretamente relacionado com a capacidade do sistema para adotar medidas 

adequadas de controle e prevenção de problemas de saúde publica, com base na urgência e no 

tipo de respostas necessárias. Outro aspecto da oportunidade é a determinação do tempo 

requerido para a identificação de tendências, surtos, ou o efeito de medidas de prevenção e 

controle (CDC 2001; Yoo et al. 2009). 

Para a avaliação da oportunidade do sistema de vigilância, foi calculado o intervalo em 

dias entre as seguintes etapas do processo notificação / investigação dos casos notificados de 

dengue: 

1. Data de início dos sintomas e data de notificação; 

2. Datas dos primeiros sintomas e a data da digitação da ficha no Sinan (disponível apenas 

para o SinanNet), que também foi estratificada para cada mês de início dos sintomas 

3. Data da investigação do caso notificado e a data de encerramento do mesmo. 

Os registros que apresentaram dados inconsistentes ou com erros de digitação foram 

excluídos da análise. A partir dos demais registros foram construídos gráficos de caixa para 

apresentar a distribuição desses intervalos por cada mês e ano. 
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- Sensibilidade  

A sensibilidade de um sistema de vigilância pode ser considerada em dois níveis: 1. Na 

perspectiva da notificação dos casos, sensibilidade se refere à proporção de casos de uma 

doença identificada pelo sistema de vigilância; e 2. Capacidade para a detecção de surtos e 

habilidade para monitorar mudanças ao longo do tempo no número de casos (CDC 2001). 

Devido a ausência de padrão ouro para calcular a sensibilidade do sistema de vigilância, 

utilizamos um proxy da sensibilidade. O calculo da sensibilidade do sistema para detectar 

casos hospitalizados de dengue foi realizado comparando os casos de dengue hospitalizados 

registrados no Sinan e casos de hospitalização por dengue registrados no Sistema de 

Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS), no mesmo período.  

 

- Representatividade 

 

Um sistema de vigilância em saúde pública considerado representativo descreve com 

precisão a ocorrência de um evento ao longo do tempo e sua distribuição na população de 

acordo com os critérios de lugar e pessoa. Dessa forma, as informações produzidas pelo 

sistema refletem a real ocorrência e magnitude do evento na população (CDC 2001). 

Para a avaliação da representatividade do sistema de vigilância, foi realizada uma 

descrição dos casos de dengue por sexo, casos notificados e hospitalizados por idade, bem 

como o percentual de municípios e unidades de saúde que realizaram notificação da doença 

em cada ano estudado.  

Para calcularmos o percentual de Unidades de saúde (US) que notificaram dengue no 

Brasil foi utilizado o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES, selecionando-

se unidades públicas de atenção básica, hospitais, clínicas particulares e consultórios isolados 

como proxy de unidades que realmente atendem os pacientes suspeitos de dengue.  

 

- Valor Preditivo Positivo (VPP) 

 

O valor preditivo positivo se refere à proporção de casos notificados pelo sistema de 

vigilância que realmente são casos confirmados do evento sob vigilância. 

Para a determinação do VPP, cada ano avaliado foi dividido em dois períodos: o de 

maior e menor incidência da doença. Dessa forma, foi determinada a proporção dos casos de 
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dengue identificados como verdadeiros (suspeitos confirmados por laboratório), ou seja, 

apresentaram o resultado do exame sorológico positivo, em relação ao total de casos 

notificados como suspeitos de dengue que realizaram confirmação laboratorial por sorologia, 

com coleta de amostra em período adequado (data de coleta da amostra maior ou igual a seis 

dias e menor que sessenta dias após início dos sintomas). 

 

4.5.1.3. Utilidade 

 

A utilidade do sistema de vigilância em saúde pública é cumprir os objetivos propostos 

pelo sistema de vigilância, considerando o efeito do sistema em decisões de política e 

programas de prevenção e controle de doenças (CDC 2001). 

Para o cálculo da utilidade, foi observado se o sistema de vigilância atende / cumpre os 

objetivos propostos.   

 

4.5.1.4. Custos do sistema  

 

As análises de custo não foram estimadas neste estudo. 
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5. RESULTADOS 
  

5.1. Descrição do sistema 

 

O sistema de vigilância Epidemiológica da dengue no Brasil apresenta os seguintes 

objetivos (Brasil 2009b): 

1. Detectar precocemente os casos, visando promover tratamento adequado e oportuno e 

reduzir a morbidade e, conseqüentemente, evitar o óbito. 

2. Detectar precocemente o aumento de ocorrência da doença, para adoção de medidas 

de controle, evitando que processos epidêmicos se instalem. 

3. Realizar investigação para identificar a área de transmissão e orientar ações 

integradas de bloqueio e controle vetorial. 

4. Acompanhar a curva epidêmica, identificando área de maior ocorrência de casos e 

grupos mais acometidos, visando controlar a transmissão em curso. 

5. Realizar investigação de óbitos suspeitos, visando identificar possíveis determinantes. 

 Esse sistema de vigilância foi implantado no país no início da década de 80, quando 

foram observados casos confirmados laboratorialmente da doença (Osanai et al. 1983; 

Siqueira et al. 2005).  

A vigilância da dengue no Brasil é realizada de forma passiva tendo como fonte de 

dados todas as unidades de saúde do país. O sistema de vigilância conta com apoio de uma 

rede laboratorial para confirmação do diagnóstico e a classificação dos casos, bem como a 

identificação dos sorotipos circulantes (Brasil 2009b). 

O Sistema de Vigilância Epidemiológica utiliza os critérios de definição de casos 

suspeitos e casos confirmados de dengue estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS). De acordo com esses critérios, o Ministério da Saúde adotou as seguintes 

classificações de dengue no Brasil: Dengue Clássico, Dengue com Complicações e Febre 

Hemorrágica da Dengue (FHD) (Brasil 2009b). 

Caso suspeito de dengue clássico – paciente que tenha doença febril aguda, com 

duração máxima de 7 dias, acompanhada de pelo menos dois dos seguintes sintomas: cefaléia, 

dor retroorbital, mialgia, artralgia, prostração, exantema. Além desses sintomas, deve ter 

estado nos últimos quinze dias em área onde esteja ocorrendo transmissão de dengue ou tenha 

a presença de Aedes (Stegomyia) aegypti. 
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Caso suspeito de FHD – é todo caso suspeito de dengue clássico que também apresente 

manifestações hemorrágicas, variando desde prova do laço positiva até fenômenos mais 

graves como hematêmese, melena e outros. A ocorrência de manifestações hemorrágicas, 

acrescidas de sinais e sintomas de choque cardiovascular (pulso arterial fino e rápido ou 

ausente, diminuição ou ausência de pressão arterial, pele fria e úmida, agitação), levam à 

suspeita de síndrome de choque. 

Caso confirmado de dengue clássico – é o caso confirmado laboratorialmente. No curso 

de uma epidemia, a confirmação pode ser feita através de critério clínico-epidemiológico, 

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

Caso confirmado de FHD – é o caso em que todos os critérios abaixo estão presentes: 

• Febre ou história de febre recente, com duração de 7 dias ou menos;  

• Trombocitopenia (< = 100 mil/mm3);  

• Tendências hemorrágicas evidenciadas por um ou mais dos seguintes sinais: prova do laço 

positiva, petéquias, equimoses ou púrpuras e sangramentos de mucosas, do trato 

gastrointestinal e outros;  

• Extravasamento de plasma, devido ao aumento de permeabilidade capilar, manifestado por: 

hematócrito apresentando um aumento de 20% do valor basal (valor do hematócrito anterior à 

doença) ou valores superiores a: 45% em crianças; 48% em mulheres e 54% em homens; ou 

queda do hematócrito em 20%, após o tratamento; ou presença de derrame pleural, ascite e 

hipoproteinemia; 

• Confirmação laboratorial específica.  

Caso de dengue com complicações – Diante da dificuldade observada na classificação 

dos casos no Brasil e em outras regiões do mundo (Rigau-Perez 1999; Bandyopadhyay et al. 

2006; Deen et al. 2006), o Ministério da Saúde do Brasil, adicionalmente, também utiliza uma 

definição de casos de dengue com complicação (DCC) com os seguintes critérios: todo caso 

que não se enquadre nos critérios de FHD e a classificação de dengue clássico é insatisfatória, 

dada a gravidade do quadro clínico-laboratorial apresentado. Nessa situação, a presença de 

um dos itens a seguir caracteriza o quadro: alterações neurológicas; disfunção 

cardiorrespiratória; insuficiência hepática; plaquetopenia igual ou inferior a 50 mil/mm
3
; 

hemorragia digestiva; derrames cavitários; leucometria global igual ou inferior a 1 mil/mm
3
; 

óbito. 
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Caso descartado  

• Caso suspeito com diagnóstico laboratorial negativo (2 resultados negativos, amostras 

pareadas IgM), desde que se comprove que as amostras foram coletadas e transportadas 

adequadamente. 

• Caso suspeito de dengue com diagnóstico laboratorial de outra entidade clínica. 

• Caso suspeito, sem exame laboratorial, cujas investigações clínica e epidemiológica 

são compatíveis com outras patologias. 

A notificação da dengue passou a ser obrigatória em todo o território nacional a partir 

de 25 de janeiro de 1996 com a Portaria Ministerial n° 114/96 (Ministério da Saúde 1996), 

sendo mantida na lista de agravos de notificação compulsória desde então, conforme Portaria 

GM/MS nº 5 de 21 de fevereiro de 2006 (Ministério da Saúde 2006). A partir de janeiro de 

2011, o Ministério da Saúde incluiu os casos de dengue grave, os óbitos por dengue e os casos 

de dengue provocados pelo sorotipo DENV 4 na lista de doenças de notificação compulsória 

imediata, conforme Portaria GM/MS nº 104 de 25 de janeiro de 2011 (Ministério da Saúde 

2011). Essa medida possibilitará a identificação precoce de introdução de novo sorotipo e de 

alterações no comportamento epidemiológico da dengue, tornando possível adoção imediata 

das medidas necessárias.  

A dengue é uma doença de notificação compulsória e está entre os agravos incluídos na 

base de dados do Sinan, o que possibilita, portanto, obter um consolidado de informações 

sobre a doença.  

A partir da alimentação do banco de dados do Sinan torna-se possível calcular taxas ou 

coeficientes de incidência, prevalência, letalidade e mortalidade, servindo de base para a 

definição de prioridades de problemas de saúde a serem enfrentados. (Laguardia et al. 2004; 

Brasil 2009b). 

As rotinas preconizadas para a realização das atividades de vigilância da dengue estão 

padronizadas no Guia de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Vigilância em Saúde do 

Ministério da Saúde, o qual está acessível a todos os municípios do país. A partir dessas 

rotinas, as fichas de notificação e investigação são numeradas e distribuídas pela SES e/ou 

SMS.  

Com a chegada de um caso suspeito de dengue a uma unidade de saúde, os profissionais 

da unidade têm a obrigação de realizar o preenchimento da ficha de notificação. As 

notificações preenchidas nas Unidades de Saúde são então repassadas para o serviço de 
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vigilância do nível municipal, que semanalmente encaminha os dados para a regional de 

saúde, quando existe regional de saúde. Essa regional transmite quinzenalmente por meio 

eletrônico as bases de dados para o nível estadual, que conseqüentemente repassa os dados 

semanalmente para o nível central, representado pela Secretaria de Vigilância em Saúde do 

Ministério da Saúde, conforme a figura 2.  

Em todos os níveis, os dados devem ser consolidados e analisados, havendo também 

uma retroalimentação dos níveis procedentes. Quanto à retroalimentação dos dados, não há 

freqüência e nem periodicidade estabelecida na rotina. 

 

Figura 2: Fluxograma do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) da 

dengue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brasil 2009. Ministério da Saúde /Secretaria de Vigilância em Saúde /Diretrizes Nacionais para a 

Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue. 

 

A dengue é uma doença de rápida disseminação e a notificação oportuna dos casos é 

medida essencial para que a vigilância seja capaz de acompanhar o padrão de transmissão da 

doença na área e a curva endêmica.  

As unidades de saúde são as principais fontes de detecção dos casos suspeitos de 

dengue e, também, fontes de dados para os serviços de vigilância. Para que os casos sejam 

notificados, são utilizados formulários padronizados como instrumentos de coleta de dados do 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Esse sistema utiliza os seguintes 
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instrumentos: 1) - A Ficha Individual de Notificação (FIN) – onde constam dados básicos 

(pessoa, tempo e lugar) sobre o paciente; e 2) - A Ficha Individual de Investigação (FII) – 

além dos dados da notificação, possui dados completos sobre a dengue, tais como local 

provável de infecção, exames laboratoriais, evolução do caso, classificação final, 

manifestações clinicas dos casos graves entre outros dados (Anexo 1, 2, 3). Os instrumentos 

de coleta de notificação e de investigação estão sendo utilizados em todo o país e o sistema 

está informatizado em cerca de 4.600 municípios, além das 27 secretarias estaduais de saúde e 

respectivas regiões (Brasil 2009b).   

A Ficha Individual de Notificação - FIN é comum para todas as doenças de notificação 

compulsória, possui 48 variáveis, com 29 para notificação e 19 para dados complementares. A 

investigação do caso se inicia com o preenchimento da Ficha Individual de Investigação - FII 

(anexo 2) específico para dengue. A FII é o instrumento de coleta de dados do Sinan, sendo 

pré-numerada para evitar duplicidade. Em 2006, a ficha de investigação dos casos de 

dengue/Sinan sofreu alterações, tanto no sistema de funcionamento quanto na estrutura física 

da ficha. A ficha do Sinan-Windows era constituída por 87 campos entre campos abertos e 

fechados, distribuídos, nesta ordem, em informações referentes a dados gerais, dados do caso, 

dados de residência, antecedentes epidemiológicos, dados clínicos, atendimento, dados do 

laboratório e conclusão do caso. Como um campo pode ter mais de uma variável a ser 

preenchida, o banco de dados após a digitação da ficha passa a ter 131 variáveis. Com a 

mudança do instrumento de coleta de dados, a ficha do Sinan/NET, em uso a partir de 2007, 

passa a ser constituída por 66 campos entre campos abertos e fechados, distribuídos, também 

nesta ordem, em informações sobre dados gerais, notificação individual, dados de residência, 

dados laboratoriais, conclusão, dados clínicos (em caso de FHD, DCC e SCD). A nova FII 

passa a descrever as características clínicas dos casos classificados como dengue com 

complicações (DCC) que não estavam disponíveis anteriormente. Da mesma forma que a 

versão anterior, um campo pode ter mais de uma variável, o que determina um total de 101 

variáveis após a digitação. 

O Sinan é um sistema de fácil utilização, as telas de sobrepõem de forma interativa, o 

qual sugere ao usuário a utilização de determinados aplicativos disponíveis no próprio sistema 

e corrige possíveis erros na digitação dos dados. Os dados que já foram digitados só podem 

ser alterados na unidade municipal onde a notificação foi registrada (Dimech 2005). 
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Após analisar os dados, a vigilância epidemiológica municipal deve repassar, 

diariamente, os casos de dengue à equipe de controle vetorial local para a adoção das medidas 

necessárias ao combate do vetor. Em situações epidêmicas, a coleta e o fluxo dos dados 

devem permitir o acompanhamento da curva epidêmica, com vistas ao desencadeamento e 

avaliação das medidas de controle (Brasil 2009b).  

 A maior parte dos campos da ficha de investigação é composta por variáveis 

categóricas, e conforme o roteiro de preenchimento do Sinan, nenhum campo deve 

permanecer incompleto, uma vez que a norma geral de preenchimento preconizada é: “1-

Sim”; “2-Não”; e “9-Ignorado” (Santos & Garrett 2005). 

As variáveis das fichas são classificadas em obrigatórias e essenciais. O quadro abaixo 

apresenta a lista de variáveis obrigatórias e essenciais comuns às fichas utilizadas no Sinan-

Windows e Sinan-NET: 
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Quadro 1. Lista de variáveis obrigatórias e essenciais comuns às fichas de notificação e 

investigação das versões Windows e NET do sistema de informação de agravos de notificação 

(Sinan). 

Variável Obrigatória Variável Essencial 

Número da notificação Raça/cor 

Nome do agravo Escolaridade 

Data da notificação Nome da mãe 

Unidade Federada da Notificação Distrito de residência 

Nome do Município de notificação Bairro de residência 

Unidade de saúde Logradouro 

Data de início dos 1º sintomas Ponto de referência 

Nome do paciente CEP de residência 

Data de nascimento Telefone 

Sexo DDD 

Idade Zona 

Caso esteja grávida, informar IG Ocupação 

UF de residência do paciente Classificação final 

Município de residência do paciente Critério de confirmação/Descarte 

Data de investigação do caso Distrito provável de infecção 

Sorotipo viral Bairro provável de infecção 

Classificação final Doença relacionada ao trabalho 

Critério de confirmação ou descarte Evolução do caso 

Informar se o caso é autóctone Data da coleta para exame sorológico (IGM) 

Se sim, informar UF do local provável Resultado do exame sorológico (IGM)  

Se sim, informar nome do país provável Data da coleta para isolamento viral 

 Se sim, nome do município provável Resultado do isolamento viral 

 Data de encerramento do caso Data da coleta do RT-PCR 

  Data de encerramento do caso 

  Manifestações hemorrágicas 

  Se houve extravasamento plasmático 

  Plaquetas (menor) 

  Se ocorreu hospitalização  

  Data da internação 

 

Em ambos os sistemas, a FII utilizada têm informações demográficas sobre os casos, 

classificação final, critério de confirmação dos casos e detalhamento clínico dos casos 

classificados como FHD. 

   

5.2. Atributos qualitativos 
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-Flexibilidade 

 

Durante epidemias, as secretarias municipais de saúde têm a opção de realizar apenas a 

notificação dos casos de dengue clássico, realizando o preenchimento das fichas de 

investigação apenas para casos graves da doença.  

Uma nova técnica diagnóstica (NS1) também foi incorporada à rotina da vigilância com 

o objetivo de agilizar o diagnóstico, bem como melhorar os resultados obtidos pela técnica de 

isolamento viral utilizada na rotina, a partir de uma triagem inicial das amostras realizadas 

com essa técnica. Entretanto, o Sinan se mostra pouco flexível na adoção de correções de 

falhas observadas no sistema.  

A impossibilidade da digitação dos dados de internações para os casos de dengue 

clássico observado a partir da adoção do Sinan-NET, só foi disponibilizado para os 

municípios em novembro de 2009, ou seja, 34 meses após o início do uso do novo sistema de 

informação. De forma semelhante, apesar da utilização dos testes diagnósticos (NS1) desde 

2008, até o momento as fichas de investigação ainda não incorporaram essa possibilidade de 

confirmação laboratorial.  

 

-Aceitabilidade 

 

O Sistema de vigilância da dengue apresenta boa aceitabilidade por parte dos usuários, 

quando avaliado de forma indireta. No geral, os campos da FII apresentam bom nível de 

preenchimento. Além do intervalo entre a data de notificação e encerramento do caso no 

período do estudo, em média, mais de 50% são encerrados em até 60 dias após a data da 

notificação. O Sinan apresenta boa oportunidade na notificação dos casos suspeitos de dengue 

uma vez que cerca de 50% dos casos são notificados em até três dias após o início dos 

primeiros sintomas. Essa oportunidade dos dados informados está relacionada com a 

aceitabilidade do sistema e o quanto o sistema de vigilância interage com outros setores da 

saúde.  

 

-Simplicidade 
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A mudança do sistema de informação da versão Windows para a versão NET trouxe 

uma simplificação das fichas de investigação, com uma redução do número de campos e 

variáveis a serem preenchidas durante o processo de notificação / investigação. Na FII do 

Sinan-Windows tinha 86 campos para serem preenchidos - que correspondia a quase 120 

variáveis, já na FII do Sinan-NET passou para 71 campos de preenchimento – que 

corresponde a cerca de 80 variáveis. Entretanto, mesmo com essa simplificação, ainda tem 

cerca de 53 campos para serem preenchidos para casos de dengue clássico, podendo chegar 

até 66 campos para os casos mais graves.  

Apesar da definição de caso de dengue clássico poder ser considerada simples, a 

definição de febre hemorrágica de dengue necessita da coleta de informações sobre diversos 

aspectos clínicos e laboratoriais da doença tornando difícil o encerramento desses casos.  

A utilização do Sinan é considerado um processo simples, por possuir fácil interface e 

operacionalização, sendo um método ágil e eficaz de gerenciar os dados, com uma redução do 

tempo gasto para digitar e transferir os dados com a nova versão das fichas.  

Frente à magnitude do problema dengue, a quantidade de dados coletados para cada 

caso notificado e as definições de caso utilizadas na rotina diária da vigilância torna o sistema 

complexo na sua execução, especialmente na vigência de epidemias. 

 

-Qualidade dos dados 

 

A tabela 1 apresenta uma caracterização dos casos de acordo com a classificação final e 

critérios de confirmação. Observamos que os casos classificados como dengue clássica 

apresentam cerca de 50% dos registros confirmados laboratorialmente nos anos de 2005, 2006 

e 2007. Já para os anos de 2008 e 2009 diminui para cerca de 34%, apresentando maior 

diagnóstico por critério clínico epidemiológico, o que está de acordo com o preconizado para 

situações de epidemias.  

 Quanto aos casos classificados como ignorados/ ou em branco, é possível perceber que 

maior parte das notificações, em torno de 97%, apresentou a opção de confirmação como 

“ignorado/ou em branco”, mas a utilização do critério de confirmação laboratorial e clinico 

epidemiológico ainda aparecem sendo utilizados (3%). Esses casos com classificação final 

ignorado/ ou em branco são mais freqüentes nos primeiros cinco meses do ano, quando ocorre 

maior notificação e transmissão da doença.  
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De acordo com a definição de caso adotada pelo Ministério da Saúde, todos os casos de 

FHD e SCD devem realizar confirmação laboratorial. Em 2005 e 2006, cerca de 90% dos 

casos de FHD e 64% dos casos de SCD apresentaram confirmação laboratorial. A partir de 

2007, mais de 99% dos casos de FHD e SCD foram confirmados por diagnóstico laboratorial. 

Apresentando marcada melhoria na qualidade dos dados em relação à confirmação 

laboratorial.   

As notificações de casos suspeitos de dengue que foram descartadas utilizaram o critério 

laboratorial em mais de 60% dos casos, seguido pelo critério clínico epidemiológico com 

pouco mais de 30%, destacando-se o ano de 2006, quando quase 75% dos casos foram 

descartados por laboratório. Os casos notificados no Sinan com classificação final preenchida 

como “descartado” a utilização da opção “ignorado” para o critério de confirmação é cada vez 

menos freqüente, o que indica novamente melhoria na qualidade dos dados (tabela 1).   
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Tabela 1. Número total de casos de dengue e percentual de casos por classificação final e critério de confirmação notificado no Sinan 

 por ano, Brasil, 2005 – 2009. 

*Casos confirmados por critério laboratorial
 

¥
 Casos com critério de confirmação ignorado (Ign) 

 

Classificação  

Final 

2005  2006  2007  2008  2009 

Lab* 

% 

Clínico 

% 

Ign
¥ 

% 

Total 

N 
 

Lab* 

% 

Clínico 

% 

Ign
¥ 

% 

Total 

N 
 

Lab* 

% 

Clínico 

% 

Ign
¥ 

% 

Total 

N 
 

Lab* 

% 

Clínico 

% 

Ign
¥ 

% 

Total 

N 
 

Lab* 

% 

Clínico 

% 

Ign
¥ 

% 

Total 

N 

Dengue 

Clássico 
43,4 55,3 1,3 129.795  51,5 47,2 1,3 212.194  50,2 49,4 0,3 340.276  33,6 65,8 0,6 330.520  34,6 64,8 0,6 293.963 

Dengue com 

Complicações 
48,7 49,4 1,9 1.438  53,0 42,7 4,2 2.075  47,0 52,9 0,1 4.104  29,9 69,9 0,2 16.679  45,1 54,6 0,3 7.725 

Febre 

Hemorrágica 

do Dengue 

92,7 6,5 0,7 536  90,4 6,5 3,0 857  99,9 0,1 0,1 1.829  99,8 0,1 0,1 3.843  99,9 0,1 0,0 2.564 

Síndrome do 

Choque do 

Dengue 

64,7 29,4 5,9 17  63,6 34,1 2,3 44  98,8 1,2 0,0 83  97,4 2,6 0,0 116  100 0,0 0,0 91 

Descartado 65,8 30,6 3,5 118.573  73,5 23,5 3,0 137.471  65,1 32,8 2,0 216.507  64,8 32,9 2,3 253.942  61,1 36,8 2,1 184.684 

Ign/Branco 0,6 2,6 96,8 25.500  1,4 1,2 97,4 60.663  1,8 6,5 91,7 154.298  0,5 0,4 99,1 210.803  0,6 0,8 98,7 102.227 
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A análise dos atributos do sistema de vigilância mostrou que o preenchimento 

inadequado da ficha de notificação e investigação continua ocorrendo mesmo após a 

migração do SinanWindows para o SinanNet. Entretanto, o percentual de registros com 

informações essenciais inadequadas representa uma parcela pequena dos casos  

 

- Completitude dos dados  

 

Na tabela abaixo, apenas as variáveis sexo e idade são de preenchimento obrigatório 

e, conforme os achados, apresentaram quase 100% desses campos preenchidos (tabela 2).  

Quando analisadas por Unidades Federadas (UF) o mesmo padrão é mantido, mesmo 

quando observado em anos e versões diferentes do sistema. 

 

Tabela 2: Percentual de casos notificados no Brasil com preenchimento em branco ou 

ignorado das variáveis raça, sexo, idade, escolaridade, bairro de residência, classificação 

final, critério de confirmação e evolução do caso por ano, Brasil, 2005 – 2009.  

Variáveis 2005 (%) 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) 

Idade 1,7 1,1 0,7 1,1 1,0 

Sexo 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

Raça 24,7 22,5 21,3 36,8 25,7 

Escolaridade 31 30 14,2 23,9 18,2 

Bairro de residência 29 22,1 47,9 37,5 41,4 

Classificação final 9,2 14,7 21,5 25,8 17,3 

Critério de confirmação 11,1 16 20,5 26,5 18,0 

Evolução 18,4 21,1 53,4 61,7 50,7 

Número de casos notificados 275.859 413.304 717.097 815.903 591.254 

  

A escolaridade apresenta padrões distintos ao analisarmos as diferentes versões do 

Sinan, sendo que no Sinan-Windows cerca de 30% dos registros não apresentava essa 

variável preenchida. A partir da migração para o Sinan-NET, observamos um aumento no 

preenchimento desse campo, entretanto, mais de 14% da variável escolaridade não foi 

preenchida. Já a informação sobre o código do bairro de residência do paciente apresenta 

grande quantidade de resposta em branco/ ou sem preenchimento, destacando o ano de 

2007 com 47,9% de não preenchimento. Quando avaliados por UF o mesmo padrão é 

observado.  
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O total de registros com classificação final em branco (sem preenchimento) aumenta 

com o maior número de casos notificados. Dessa forma, o ano de 2008 apresentou o maior 

percentual dessa variável sem preenchimento, com 25,8%. O mesmo padrão foi observado 

para critério de confirmação e evolução dos casos, em 2008 apresentou o percentual de 

26,5% e 61,7% respectivamente. No geral, a completitude das variáveis analisadas variou 

de bom (70 a 89%) a regular (50 a 69%), exceto as variáveis sexo e idade que apresentaram 

excelente completitude. 

 

- Consistência dos dados 

 

A tabela 3 apresenta uma análise de consistência dos dados para casos graves da 

doença, bem como para os casos que coletaram amostras para diagnóstico específico. O 

sistema de vigilância apresentou melhora significativa no registro da data de ocorrência dos 

óbitos. No Sinan-Windows cerca de 25% dos casos de óbito não apresentavam informação 

quanto a data de ocorrência, enquanto no Sinan-NET quase 100% desses registros 

apresentaram essa informação. O percentual de casos notificados que apresentavam 

informação sobre a data de coleta da amostra para o exame sorológico e que não 

apresentavam resultado da sorologia sofreu uma redução de cerca de 18% no Sinan-

Windows para 5% no Sinan-NET.  

Observamos que quase 5% dos exames sorológicos para a detecção de anticorpos 

IgM para o vírus da dengue são realizados antes do sexto dias de início dos primeiros 

sintomas, o que mostra um erro na realização do mesmo. 
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Tabela 3: Percentual de informações não validas das variáveis selecionadas, Brasil, 2005 – 

2009. 

Variável 
2005 

N (% erros) 

2006 

N (% erros) 

2007 

N (% Erros) 

2008 

N (% erros) 

2009 

N (% erros) 

Óbitos por dengue sem 

data* 
461 (26,9) 660 (25,3) 325 (0) 509 (0,4) 373 (0) 

Manifestação hemorrágica - - 3.684 (0,5) 10.516 (5,8) 6.070 (0) 

Internação – sem data 33.225 (3,9) 40.908 (3,8) 4.599 (1,8) 16.943 (1,6) 8.356 (2,8) 

Internação – sem nome 

hospital 
33.225 (10,6) 40.908 (10,5) 4.599 (10,5) 4.599 (8,2) 8.356 (13,8) 

Casos de FHD sem 

especificação do grau 
553 (42,3) 901 (46,8) 1.912 (30,8) 3.959 (27,1) 2.655 (17,3) 

FHD / SCD sem critérios 

def. 
553 (76,1) 901 (66,7) 1.912 (38,7) 3.959 (29) 2.655 (24,1) 

FHD / SCD sem critério 

lab 
553 (8,1) 901 (10,9)  1.912 (0,2) 3.959 (0,3) 2.655 (0,1) 

Data sorologia sem 

resultado 
123.144 (19,2) 211.653 (17,8) 337.429 (4,1) 278.063 (5,7) 

219.215 

(4,9) 

Isolamento viral
 
positivo

 

sem resultado do sorotipo 
- - 4.327 (54,2) 2.227 (39,6) 2.190 (33,2) 

*No campo sobre evolução do caso na ficha do Sinan-NET apresenta uma nova opção de 

resposta “3-Óbito por outras causas” 

 

Ao analisarmos os casos hospitalizados por dengue registrados do Sinan, é possível 

notar que o preenchimento da data de internação aumentou ao longo do período observado, 

apresentando 1,6% de não preenchimento dessa variável no ano de 2008. Entretanto, o 

percentual de casos internados por dengue e que não apresentavam o nome do hospital que 

internação do paciente quase não sofreu alteração, permanecendo em torno de 10% no 

período do estudo. 

A partir da mudança do sistema para Sinan-NET, casos que apresentaram 

manifestação hemorrágica passaram a ter a descrição de qual manifestação o paciente 

apresentou. Entretanto, no ano de 2008 houve notificação do maior número de casos com 

manifestações hemorrágicas, com 5,8% desses casos sem descrição dos tipos de 

manifestações hemorrágicas, mostrando um padrão distinto dos anos de 2007 e 2009 

quando quase todos os casos apresentaram descrição.  

Ao analisarmos os casos de FHD/ SCD quanto à presença dos critérios de definição 

de caso, observamos uma melhora constante na qualidade da informação no período do 

estudo. Em 2005 e 2006, mais de 65% dos casos classificados como FHD não cumpriam os 
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critérios de definição de caso. Em 2009, apesar de observarmos uma redução significativa, 

24,1% dos casos ainda não cumpriam todos os critérios de definição de caso. 

A partir de 2007, o isolamento viral passou a apresentar uma variável sobre o 

resultado desse exame (positivo, negativo, inconclusivo e não realizado). Ao analisarmos os 

resultados positivos do isolamento viral, observamos que existe grande quantidade de casos 

positivos de isolamento viral e que não apresentavam informação (não preenchido/ em 

branco) sobre o sorotipo viral responsável pela infecção. Apesar da redução de 54,2% em 

2007 para 33,2% em 2009, cerca de um terço dos resultados positivos do isolamento viral 

ainda permanecem sem informação sobre o sorotipo viral isolado. 

 

5.3. Atributos quantitativos 

 

-Oportunidade 

 

A figura 3 apresenta o intervalo de tempo em dias entre o início dos sintomas e 1. a 

notificação e 2. digitação da ficha no Sinan.  

Podemos considerar o sistema oportuno na detecção de casos, cerca de 50% dos casos 

são notificados em até três dias após a data dos primeiros sintomas, sendo que esse padrão 

se mantém ao longo dos anos analisados. Já quando avaliamos o intervalo entre data dos 

primeiros sintomas e data de digitação dos dados (informação disponível apenas no Sinan-

Net, a partir de 2007), podemos notar que o mesmo não é considerado oportuno, pois 50% 

dos casos levam ao menos 15 dias para serem digitados no Sinan desde o dia de início dos 

sintomas, resultados semelhantes foram encontrados por Yoo e coladoradores  (2009) em 

estudo desenvolvido na Coréia. Quando analisamos esse mesmo intervalo para o ano de 

2008 não se observam mudanças significativas no prazo de digitação apesar da quantidade 

de casos notificados nesse ano serem superior aos demais. 

Quanto à investigação dos casos suspeitos de dengue notificados pelo sistema de 

vigilância, cerca de 90% é investigado em até 48horas após a notificação, esse 

procedimento é considerado oportuno de acordo com o MS.  
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Figura 3: Distribuição do intervalo entre o início de sintomas, a notificação e a digitação 

dos casos no Sinan, Brasil, 2005 – 2009  

 

Ano 

 Intervalo entre sintomas e notificação 

Intervalo entre sintomas e digitação 

 

Para avaliarmos a oportunidade de digitação dos dados no sistema de informação de 

acordo com o padrão sazonal observado para a dengue no Brasil, a análise do intervalo 

entre o início de sintomas e a digitação dos dados foi realizada para cada um dos meses dos 

anos de 2007 a 2009 (figura 4). Observamos um padrão semelhante para todos os meses 

dos anos de 2007 e 2008, com uma mediana superior a 15 dias. O ano de 2009 também 

apresentou um padrão semelhante, embora com uma mediana de cerca de 13 dias ao longo 

dos meses desse ano. 
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Figura 4: Distribuição dos meses de início dos sintomas, intervalo em dias entre digitação 

dos dados e notificação no Sinan/Net, Brasil, 2007 – 2009 
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- Valor Preditivo Positivo - VPP  

 

Os maiores valores preditivos positivos dos casos suspeitos de dengue foram 

observados ao longo do primeiro semestre do ano, de acordo com o padrão sazonal da 

doença, quando ocorre maior circulação e transmissão viral, e conseqüentemente, maior 

número de casos com diagnóstico positivo para dengue. Dentre os casos de dengue 

notificados no Sinan que realizaram exame sorológico (IgM) e tiveram diagnóstico 

laboratorial positivo para dengue, os meses de janeiro a maio apresentaram VPP variando 

entre 34% e 65%.  

No segundo semestre o VPP diminui quase pela metade, conforme esperado para 

períodos de menor incidência da doença. Entretanto, ao final do ano de 2009, o VPP nos 

meses de novembro e dezembro apresentou valores acima de 60%, indicando uma 

antecipação da circulação viral quando comparados com os demais anos estudados. 

 

Figura 5. Valor preditivo positivo dos casos suspeitos de dengue de acordo com os meses 

do ano, Brasil, 2005 – 2009 
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- Sensibilidade  

 

Em 2005 e 2006, o registro de casos de dengue com ocorrência de internação foi 

maior no Sinan do que no SIH. Em 2005, tiveram 33.225 internações registradas no Sinan e 
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32.432 registros de internação no SIH-SUS, mas a partir de 2007 essa proporção se inverte, 

em 2009 apenas 8.356 registros de internações no Sinan e 54.374 internações registradas no 

SIH (tabela 4).   

 

Tabela 4: Casos de dengue com internação registrada no Sinan e no SIH e internação por 

classificação da doença, Brasil, 2005 a 2009. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Total de internação no Sinan 33.225 40.908 4.599 16.943 8.356 

Total de internação no SIH  32.432 32.051 53.461 77.316 54.374 

Internação por classificação (%) 

DC 

DCC 

FHD 

SCD  

Descartado 

Ignorado  

 

53 

1,9 

1,3 

00 

36 

7,8 

 

53,5 

2,4 

1,7 

00 

29,6 

12,8 

 

0,2 

63 

32,9 

0,9 

0,1 

2,8 

 

0,1 

79,4 

19 

0,4 

00 

1,0 

 

3,1 

67,2 

26,9 

0,1 

1,1 

1,5 

 

No ano de 2005 e 2006 cerca de 53% dos casos hospitalizados eram classificados 

como dengue clássico. A partir de 2007 o maior percentual de casos internados foram por 

Dengue Com Complicação – DCC e Febre Hemorrágica da Dengue – FHD. A correção 

desse problema no Sinan só foi realizada partir de novembro de 2009, o que justifica o 

aparecimento de 3,1% de casos classificados como dengue clássico apresentarem 

informação sobre hospitalização nesse ano. 

 

- Representatividade  

 

Entre os anos de 2005 e 2009, foram notificados 2.813.417 casos de dengue, com 

destaque para o ano de 2008 com 815.903 casos notificados da doença, representando a 

maior epidemia registrada durante a década de 2000. O maior número de notificações da 

doença ocorre entre os meses de janeiro e junho, mantendo o padrão marcadamente sazonal 

da doença ao longo dos anos avaliados (Figura 6). 

No período do estudo, cerca de 55% dos casos notificados no Sinan foram do sexo 

feminino para os anos avaliados (tabela 5). O Sistema de Vigilância da dengue é 
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geograficamente representativo, pois se encontra implantado em todas as Unidades 

Federadas (UF) do país. O total de municípios que notificaram casos de dengue variou ao 

longo do período do estudo de 3.272 em 2005 a 4.080 em 2007. Esse cenário aponta para 

mais de 60% dos municípios brasileiros estarem notificando casos de dengue.  

A quantidade de Unidades de Saúde (US) que realizaram notificação dos casos de 

dengue também aumentou de 12.050 em 2005 para 20.156 em 2008. Ao calcularmos o 

percentual de US que registraram casos de dengue no Sinan, em relação ao total de 

unidades que potencialmente poderiam atender pacientes suspeitos de dengue no Brasil, 

observamos que cerca de 10% dessas unidades notificaram casos da doença ao longo do 

período do estudo (tabela 5). 

 

Tabela 5: Casos de dengue notificados no Sinan quanto ao sexo, Municípios notificantes, 

número de unidades de saúde e percentuais de unidades de Saúde que notificaram dengue, 

Brasil, 2005 – 2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Sexo feminino (%) 55,6 55,1 55,2 54,2 54,1 

Municípios notificantes 3.272 3.550 4.080 4.076 3.696 

Total US notificantes no Sinan 12.050 14.591 18.607 20.156 17.124 

Percentual de US que notificaram entre 

as unidades selecionadas.
¥
 

 11,5%  10,6%  12,2%  11,9%  9,2% 

¥ 
O total de unidades de saúde selecionadas incluiu unidades públicas de atenção básica, 

hospitais, clínicas particulares e consultórios isolados  

 

As figuras 5 e 6 apresentam a comparação dos casos notificados no Sinan com a 

informação dos casos hospitalizados no SIH-SUS em relação aos meses de início dos 

sintomas e idade. Observamos que o marcado padrão sazonal observado no Sinan, pode 

também ser observado no SIH-SUS (figura 5). Um padrão semelhante pode ser também 

observado nos casos hospitalizados e notificados de dengue, quanto ao aumento no número 

desses casos em menores de 15 anos de idade entre 2007 e 2009 (figura 6).  

A partir desses resultados, o sistema de vigilância da dengue no Brasil pode ser 

considerado representativo. 
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Figura 6. Casos notificados e casos hospitalizados de dengue por mês e ano, Brasil, 2005 – 

2009*. 
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*Barras em negro representam o mês de janeiro 

  

Figura 7. Distribuição dos casos notificados e hospitalizados de dengue por idade, Brasil, 

2005 – 2009 

Ano

  
 

Casos Hospitalizados (SIH-SUS) 

Casos Notificados (Sinan) 
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5.4. Utilidade  

 

 

 A avaliação da utilidade segue conforme o cumprimento dos objetivos propostos do 

sistema de vigilância da dengue no Brasil: 

1. O sistema de vigilância da dengue mostra utilidade para detectar precocemente os 

casos, contribuindo assim na redução da morbidade e, conseqüentemente, do óbito. Pois, o 

intervalo entre data de início dos sintomas e data de notificação dos casos suspeitos de 

dengue registrados no Sinan apresenta uma mediana de três dias. 

2. O sistema fornece dados que permite obter informações capazes de descrever o 

perfil da doença em todo o Brasil, tornando assim, possível a detecção precoce de 

ocorrência da dengue e adoção de medidas de controle para evitar que processos 

epidêmicos ocorram.  Pois, o sistema encontra-se implantado em todas as regiões do país, 

onde mais de 60% dos municípios do Brasil notificam casos de dengue no Sinan.  

3. Em relação ao objetivo “realizar investigação para identificar a área de transmissão 

e orientar ações integradas de bloqueio e controle vetorial”, não é possível fazer 

considerações, pois as análises apresentadas foram feitas com uso de dados secundários, e 

as ações de bloqueio e controle vetorial são melhor verificadas in loco, com levantamento 

de dados primários. 

4. O sistema fornece dados que possibilita calcular diagramas de controle e, dessa 

forma, acompanhar a curva epidêmica da doença, identificando área de maior ocorrência de 

casos de dengue e grupos mais acometidos, visando controlar a transmissão em curso.  

5. No Sinan/ dengue existe apenas dado sobre ocorrência e data do óbito, mas não é 

possível realizar análises dos fatores determinantes do óbito. Investigações detalhadas sobre 

óbitos com suspeita de dengue ficam sob responsabilidade das comissões de investigação 

do óbito, conforme orientação do PNCD/SVS/MS.   
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6. DISCUSSÃO 
 

Com a análise dos dados de dengue registrados no Sinan, observa-se que a dengue 

apresenta alta endemicidade no Brasil, com quase três milhões de notificações da doença no 

país entre os anos de 2005 e 2009. A expansão da dengue no país tem sido dimensionada 

pelo sistema de vigilância por meio da notificação dos casos sintomáticos.  

Apesar da existência de subnotificação e de infecções assintomáticas, os dados do 

sistema de vigilância são, em geral, considerados adequados para orientar as ações de 

controle da dengue. Entretanto, a análise do banco de dados do Sinan evidenciou que o 

preenchimento inadequado da ficha de notificação e investigação pode comprometer a 

qualidade e confiabilidade dos dados da vigilância, em especial no que se refere a casos 

mais graves da doença.  

De acordo com o CDC (2001), dados de má qualidade, ou seja, aqueles originados de 

fichas de notificação ou investigação com a maioria dos campos em branco, inconsistência 

de informações (casos com diagnóstico laboratorial positivo, porém, encerrado por critério 

clínico-epidemiológico), entre outros problemas frequentemente identificados no nível 

estadual ou federal, apontam para a necessidade de uma avaliação sistemática da qualidade 

da informação coletada e digitada no primeiro nível hierárquico de entrada de dados no 

sistema. 

Ao analisarmos o percentual de não preenchimento (campos em branco e/ou com 

informação ignorada) de algumas variáveis essenciais ou obrigatórias comuns aos dois 

sistemas operacionais, podemos observar que sexo e idade apresentam excelente 

completitude (≥ 90% das variáveis preenchidas) tanto para o Brasil quanto para as 

Unidades Federadas, por serem de preenchimento obrigatório.  

Existem vantagens em se elaborar uma ficha de notificação com muitos campos de 

preenchimento obrigatório, mas esse mecanismo interfere tanto na agilidade quanto na 

aceitabilidade do sistema. Portanto, esse tipo de crítica no sistema de informação deve ser 

utilizado apenas para assegurar que informações estritamente importantes sejam 

preenchidas, especialmente na vigência de fichas que apresentem um número grande de 

variáveis.  
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A mudança da versão do Sinan-Windows para Sinan-NET foi realizada a partir da 

necessidade de priorização de determinadas informações, bem como da necessidade de 

simplificação de um processo de vigilância, como o exemplo da dengue, que já vinha sendo 

registradas centenas de milhares de casos anuais da doença.  

De modo geral, o percentual de registros de determinadas variáveis selecionadas da 

FII/ dengue (classificação final, critério de confirmação e evolução) em branco é maior no 

Sinan-NET quando comparado ao Sinan-Windows. Entretanto, os primeiros anos de 

utilização da versão NET são marcados por um grande número de casos notificados e de 

uma flexibilização do sistema que permitia apenas a notificação dos casos de dengue 

clássico. Essa aparente piora no preenchimento das fichas contrasta com a melhora 

observada na qualidade dos dados disponíveis para os casos classificados como DCC e 

FHD.  

No período de estudo, a mudança do Sinan foi acompanhada de uma melhora 

significativa na qualidade das informações coletadas, principalmente na consistência desses 

dados.  

A partir de 2007, mais de 95% dos casos suspeitos de FHD e SCD utilizaram o 

diagnóstico laboratorial para a sua confirmação o que se aproxima das rotinas preconizadas 

pelo Ministério da Saúde, que estabelecem que todos esses casos devam ser confirmados 

apenas por exame laboratorial. A ocorrência dos casos com evolução para óbito e que não 

possuíam data do óbito, casos classificados como FHD e que não usavam critério de 

confirmação laboratorial e casos que tinha data de coleta da amostra para sorologia e não 

tinha resultado do exame apresentaram reduções com a mudança para o Sinan-NET.  

Quase 5% dos exames sorológicos são realizados antes do prazo estabelecido, o que 

mostra um erro na realização do mesmo, uma vez que a OMS preconiza que a sorologia 

deve ser realizada após o 6º dia de início dos sintomas da dengue. Antes desse período o 

exame não é capaz de detectar a presença de anticorpos, podendo produzir um elevado 

número de resultados falso negativo, interferindo inclusive no valor preditivo da suspeita 

clínica de dengue. 

 Menos de 1% dos registros apresentaram data dos primeiros sintomas igual à data 

de nascimento. A possibilidade da ocorrência desse erro se deve ao fato da posição destas 

duas datas na ficha de notificação estar dispostas uma logo abaixo da outra. Uma vez que a 



51 

 

 

 

idade é calculada automaticamente como a diferença entre essas duas datas, torna-se 

necessário a constante avaliação dessas informações, especialmente num cenário de 

deslocamento de casos graves para crianças. 

  A avaliação do sistema de vigilância, quanto à oportunidade, mostrou que o sistema 

foi ágil em obter informações nos diferentes anos observados. Esse comportamento ocorre, 

em parte, porque a dengue é uma doença aguda com quadro clínico que leva o indivíduo 

doente a procurar rapidamente a assistência médica para alívio dos sintomas. Dessa forma, 

essas informações podem ser utilizadas para orientar as ações de vigilância, bem como para 

alertar a população, desde que análises regulares dos dados coletados sejam realizadas. Por 

outro lado, essa oportunidade do sistema de vigilância pode ser perdida se a análise dos 

dados ficarem na dependência da disponibilidade de bancos de dados informatizados, já 

que a análise do intervalo para a digitação dos dados no Sinan mostrou que cerca de 50% 

das fichas de notificação são digitadas somente após 15 dias do início dos sintomas. Esse 

atraso pode ser decorrente de uma série de fatores como a falta de computadores, 

quantidade de técnicos insuficientes para digitar as fichas, demora no encerramento do caso 

entre outros.  

Torna-se interessante ressaltar que mesmo na vigência de epidemias esse padrão 

permaneceu, apesar do aumento do número de casos. Tal fato pode ser explicado pela 

disponibilização de maior número de digitadores pelas secretarias de saúde durante a 

ocorrência de surtos, permitindo inferir que o sistema se adapta a períodos de epidemia, 

mas que a oportunidade da digitação das notificações no sistema não recebe a devida 

importância em períodos de baixa transmissão da doença.  

Após a mudança do sistema operacional (Sinan- NET) possibilitou aos municípios 

interligados à internet a transmissão diária dos dados da notificação a todos os demais 

níveis do sistema, com conseqüente aumento da oportunidade de envio dos dados e redução 

dos fluxos paralelos. De acordo com Laguardia e colaboradores (2004), a rápida coleta de 

informações nas unidades de saúde e a qualidade destes dados são essenciais para o 

desencadeamento oportuno de ações de controle e prevenção no nível local. Dessa forma, é 

fundamental a boa comunicação entre as equipes destas unidades e a vigilância 

epidemiológica e entomológica.  
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A atualização periódica do Sinan é fundamental para o acompanhamento da situação 

epidemiológica da dengue. Para tanto, é necessário que os dados produzidos pelo sistema 

de vigilância apresentem informações oportunas e precisas (Hopkins 2005).  

 O valor preditivo positivo (VPP) dos casos suspeitos de dengue apresentou maior 

valor no primeiro semestre de cada ano, pois, o VPP aumenta de acordo com o aumento da 

prevalência da doença, já que a dengue tem comportamento sazonal, aumentando o número 

de casos nos meses de janeiro a junho. Entretanto, nos meses de novembro e dezembro de 

2009 o VPP apresentou comportamento diferente do que vinha acontecendo nos anos 

anteriores, ocorrendo uma antecipação da circulação viral que culminou em 2010 numa 

epidemia de dengue (Secretaria de Vigilância em Saúde 2010a).  

Em nosso estudo, não foi possível calcular o atributo sensibilidade de forma 

adequada, conforme o guidelines do CDC, devido à ausência de um padrão ouro. Mas 

realizamos uma estimativa, como um proxy da sensibilidade do sistema de vigilância. Para 

isso, comparamos os casos de dengue hospitalizados registrados no Sinan e no SIH-SUS 

observando que havia maior notificação de internação no SIH-SUS do que no Sinan, já que 

o mesmo não deveria acontecer, pois, o Sinan concentra informações tanto do setor público 

quanto do setor privado, dessa forma, espera-se que o total de internações hospitalares 

registradas no Sinan seja sempre superior ao total de registros do SIH-SUS.  

O motivo desse comportamento a partir de 2007 é porque os casos de dengue que 

foram classificados como dengue clássico e que tinham sido hospitalizados foram 

impedidos de serem digitados no Sinan-NET, mas esse entrave do sistema de informação 

foi corrigido após novembro de 2009. Prejudicando assim, a qualidade dos dados coletados 

pela vigilância epidemiolígica. 

 A maioria dos casos suspeitos de dengue é notificada pelos serviços de saúde local, 

tendo como principal fonte notificadora as unidades básicas de saúde, conforme encontrado 

também por Dimech (2005).  

O percentual de municípios que realizaram notificação de casos de dengue variou de 

58% a 73% do total de municípios existentes no país, de acordo com a quantidade de casos 

notificados no Sinan em cada ano.  
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Apesar do sistema de vigilância apresentar boa cobertura, parte dos pacientes não 

procuram assistência médica, assim como pacientes que são atendidos nas redes pública e 

privada de saúde e que não são notificados pelo sistema de vigilância.  

Por ser uma doença que, na maioria das vezes, evolui espontaneamente para a cura, 

além dos casos subclínicos, muitos pacientes não procuram assistência médica e, assim , as 

notificações não representam o quantitativo de pessoas com infecção na comunidade, uma 

vez que a subnotificação de casos pode acontecer em diferentes cenários, semelhante ao 

estudo realizado por Dimech (2005). Entretanto, apesar da existência de subregistro, ao 

compararmos os dados do Sinan com os dados do SIH-SUS, observamos que os mesmos 

apresentaram padrões semelhantes apesar de serem sistemas independentes, o que remete 

ao fato do sistema de vigilância ser representativo e capaz de identificar mudanças no 

comportamento da doença.  

 Portanto, os sistemas de vigilância passiva, como este, apresentam a vantagem de 

ter menor custo e maior simplicidade, porém, esse tipo de vigilância tem a desvantagem de 

ser menos sensível, ou seja, ser mais vulnerável à subnotificação, portanto menos 

representativo, apresentando maior dificuldade para a padronização da definição de caso 

(Waldman 1998b). 

Ao longo da década de 2000 foi observado aumento no número de casos graves de 

dengue, de modo geral, e especialmente em crianças a partir de 2006, conforme dados 

divulgados pelo Ministério da Saúde (Brasil 2010). Diante desse cenário, tornou-se 

necessária uma maior ênfase na investigação desses casos com o objetivo de se caracterizar 

tendências e os novos desafios, como a preparação da rede assistencial para receber 

pacientes graves com menos de 15 anos de idade.  

Dessa forma, a partir da análise descritiva dos casos de dengue notificados no Sinan, 

é possível caracterizar a epidemiologia da dengue no Brasil, o que torna possível conhecer 

a situação da doença nas diferentes unidades federadas, pois se encontra implantado em 

todas as regiões do país. A combinação dessas diferentes abordagens permite caracterizar o 

sistema de vigilância da dengue como representativo, mesmo em um país com mais de 

cinco mil municípios.  

 A análise das modificações ocorridas na rotina das atividades de vigilância da 

dengue permitiu identificar estratégias de flexibilidade. Essa flexibilidade foi acompanhada 
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de uma maior simplicidade da ficha de investigação, com redução do número de campos a 

serem preenchidos e mudança do sistema operacional do Sinan.  

A partir de 25 de janeiro de 2011, o Ministério da Saúde determinou que os casos de 

dengue grave, os óbitos por dengue e os casos de dengue provocados pelo sorotipo DENV 

4 passariam a ser de notificação imediata. Com isso, o sistema de vigilância mostra a 

capacidade de adaptar as mudanças do cenário epidemiológico, apresentando portanto, 

novas estratégias de flexibilidade (Ministério da Saúde 2011). 

Em teoria, conforme o CDC (2001) e Larguardia e colaboradores (2004), um sistema 

como o Sinan, que usa dados padronizados, pode ser integrado facilmente com outros 

sistemas de informação e assim ser considerado flexível. Além de apresentar rotinas 

preconizadas pelo sistema de vigilância da dengue no Brasil que permitem a adoção de 

estratégias diferenciadas para momentos de epidemias com o objetivo de simplificar as 

atividades.  

Uma das maiores qualidades de qualquer sistema de informação que se mostre 

eficiente é ter capacidade de adaptação e adequação às novas demandas, sem perda de 

agilidade ou oportunidade na disponibilidade da informação, entretanto, o Sinan se mostrou 

pouco flexível em adotar a correção de problemas operacionais simples ao longo do tempo.  

Entre janeiro de 2007 e novembro de 2009, os casos de dengue clássico que foram 

hospitalizados tiveram seu registro no Sinan impedido de ser realizado, devido a existência 

errônea de uma crítica colocada inadequadamente no sistema.  
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7. LIMITAÇÕES  
 

Ao avaliarmos o sistema de vigilância da dengue, possíveis vieses podem ter ocorrido 

como o viés de seleção e de resultado, em função do uso de uma base de dados secundária 

(Sinan). Além disso, o fato de a coleta de dados ser realizada por instrumento padronizado 

não se pode assegurar que o mesmo foi preenchido de forma homogênea. Tal fato pode 

ocasionar erros na aferição das variáveis em estudo e levar a uma distorção das estimativas 

de efeito, caracterizando assim um possível viés de informação. 

Os dois erros sistemáticos mais observados no sistema de vigilância da dengue é a 

tendência a notificar mais os casos de maior gravidade e os hospitalizados. Além de 

notificar com maior intensidade os casos da doença quando a dengue está sendo focalizada 

pelos meios de comunicação. 

A demora para digitar os dados no Sinan é uma limitação do sistema de vigilância, 

pois, ocorre atraso na análise e disseminação das informações nas esferas de gestão, 

impedindo que a população e os profissionais da saúde tenham as informações 

indispensáveis para uma ação oportuna e eficiente. 

O sistema de vigilância apresentou demora e dificuldades para adotar correções de 

erros de desenvolvimento do sistema de vigilância, interferindo assim, na qualidade dos 

dados coletados. 

Uma das maiores limitações encontradas na avaliação do sistema de vigilância foi à 

ausência de um padrão ouro para calcular a sensibilidade.  considerando assim, apenas um 

proxy / estimativa da sensibilidade, utilizando o SIH-SUS. 

Este estudo apresentou algumas limitações na avaliação dos atributos estabilidade e 

aceitabilidade direta, pois, uma análise qualitativa seria mais apropriada. Por exemplo, 

entrevistar técnicos de vigilância da dengue para obter informações sobre o número de 

vezes que o sistema ficou inoperante, recursos humanos disponíveis, infra-estrutura e 

custos envolvidos em qualquer conserto de computador e equipamentos do sistema de 

vigilância, tempo gasto pelo sistema para coletar, receber, administrar e liberar os dados, 

além da vontade de pessoas e instituições em participarem do sistema de vigilância, como 

cobertura dos serviços e informações médicas e laboratoriais coletadas.  
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8. CONCLUSÃO  
 

As informações sobre casos de dengue disponíveis no Sinan permitem à vigilância 

epidemiológica no nível local notificar e investigar os casos e surtos oportunamente, 

construir séries históricas por característica de tempo, pessoa e lugar, realizar análises 

epidemiológicas para o conhecimento da magnitude da dengue, assim como 

acompanhamento de tendências de morbi-mortalidade e readequação das medidas de 

controle e prevenção.  

Ao longo do período avaliado, o sistema de vigilância da dengue no Brasil apresentou 

melhoras especialmente em relação à qualidade da informação produzida rotineiramente. 

As mudanças observadas na epidemiologia da doença foram detectadas pelo sistema, 

permitindo a emissão de alertas para os novos cenários observados.  

O sistema de vigilância da dengue no Brasil se mostrou representativo e oportuno, 

tendo incorporado estratégias para a melhoria da flexibilidade e simplicidade. Entretanto, a 

dificuldade em se adotar a correção de erros de desenvolvimento do sistema de informação 

utilizado na vigilância, pode contribuir para uma redução na sua aceitabilidade.  

Apesar dessa dificuldade, a migração para o Sinan-Net levou a uma importante 

melhoria da qualidade dos dados produzidos pelo sistema. No entanto, um bom sistema de 

vigilância depende da periodicidade do fluxo de fornecimento dos dados e do criterioso 

preenchimento dos instrumentos de coleta dos dados (fichas de notificação e investigação). 

Portanto, se faz necessário realizar avaliações periódicas do sistema de vigilância, 

contribuindo, dessa forma, decisivamente para o progressivo aprimoramento do sistema e 

de sua utilidade, assim como a melhoria da qualidade dos dados produzidos. 
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9. RECOMENDAÇÕES 
 

A dengue representa um desafio para a saúde pública no Brasil, e uma contínua 

avaliação da epidemiologia e vigilância da doença é imprescindível para reduzir seu 

impacto no país. A partir dos resultados observados nessa avaliação, as seguidas 

recomendações podem ser adotadas:   

1. Nova revisão da ficha de notificação / investigação, com ênfase no 

desenvolvimento de um software para leitura automatizada das fichas. Dessa forma, o 

sistema passaria a ser mais oportuno em relação ao tempo gasto para os dados serem 

digitados, reduzindo os recursos necessários para a operação do sistema e tornando as 

informações disponíveis em pouco tempo. 

2. Realizar cursos de aperfeiçoamento para os técnicos de vigilância epidemiológica, 

com ênfase na análise e divulgação das informações que contribuem para melhorar o 

conhecimento da doença.  

3. Divulgar de forma rotineira os resultados produzidos pelo sistema de vigilância, 

inclusive em nível local. 

4. Realizar novos estudos para se avaliar a sensibilidade do sistema de vigilância, 

inclusive com uma avaliação do setor privado.  

5. Realizar um estudo qualitativo para complementar o entendimento e explorar 

outros aspectos não abordados nesta avaliação, no que diz respeito a estabilidade e 

aceitabilidade, além de estratégias para melhorias do sistema de vigilância.  

6. Realizar avaliação de custo do Sistema de vigilância da dengue no Brasil. 
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Anexo 1: Ficha de Notificação Individual 
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Anexo 2: Ficha de Investigação Individual da dengue/ Sinan-Windows 
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Anexo 3: Ficha de Investigação Individual da dengue/ Sinan-NET 
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