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Objetivo: Analisar os aspectos
epidemiológicos dos casos de dengue
e de dengue com sinais de alarme em
crianças de 0 a 14 anos, em Santa
Catarina (SC), no período de 2014 a
2019.
Métodos: Estudo observacional,
transversal, a partir de dados do
Sistema de Informação de Agravos de
Notificação do Ministério da Saúde.
Resultados: Em SC foram notificados
1003 casos prováveis de dengue em
crianças de 0 a 14 anos no período.
Sendo que os anos de 2014 a 2016,
constituíram 80,15% dos casos. A
incidência nos menores de um ano foi
de 4,98%, entre 1 e 4 anos, de
11,86%, entre 5-9 anos, de 29,51% e
entre 9-14 anos, de 53,63%, sendo
que não houve predominância
significativa entre sexos. Enquanto a
notificação da forma de dengue com
sinais de alarme constituiu 1,13%, no
período analisado, de todos os casos
confirmados e a hospitalização geral
nos quadros de dengue foi de 2,59%.
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Gráfico 1: Casos de dengue
registrados em Santa Catarina
conforme o ano de notificação.
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Introdução: A dengue é uma
arbovirose endêmica no Brasil,
caracterizada como doença viral
sistêmica transmitida pelo mosquito
Aedes aegypti. Na faixa pediátrica, a
manifestação clínica é inespecífica, o
que dificulta o diagnóstico da doença
e seus sinais de gravidade.
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Conclusão: A dengue constitui um
grave problema de saúde na faixa
pediátrica, que apesar de complexas
manifestações clínicas apresenta
manejo simples. Devido ao quadro
clínico ser inespecífico com febre de
etiologia indeterminada, há uma
subnotificação do número de casos
e de suas complicações, o que torna
os exames laboratoriais e a análise
dos
critérios
epidemiológicos
imprescindíveis para o diagnóstico
na faixa etária pediátrica. Diante
deste
cenário,
a
Vigilância
Epidemiológica é crucial para a
detecção e a prevenção dos casos
de dengue, a partir da coordenação
entre sociedade e profissionais da
saúde tanto no controle do vetor
quanto na notificação dos casos.
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