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INFORMAÇÕES  SOBRE OS ÓBITOS SUSPEITOS DAS ARBOVIROSES  NO  

RECIFE  /17 DE MARÇO DE 2016 

i. Entre 2001 e 2011 o município do Recife notificou 86.220 casos de dengue e, destes, 

confirmou 64.010. Observou-se comportamento epidêmico nos anos de 2002, 2008, 

2010, 2012, final de 2014, 2015 e 2016. Porém, em 2012, houve a introdução do 

Vírus DEN-4 e no ano de 2015, além da circulação do vírus da Dengue, houve uma 

nova epidemia com a introdução do zika vírus no primeiro semestre do ano.  Ainda 

em 2015, no segundo semestre e, mais especificamente, no mês de julho, houve a 

detecção do primeiro caso autóctone de Febre de Chikungunya.   

ii. Em 2016, até a semana epidemiológica (SE) 9, foram notificados 7.946 casos de 

arboviroses (Dengue, Chikungunya e Zika), sendo 3.673 casos de dengue, 2.632 casos 

de Chikungunya e 1.641 de Zika. Dentre as notificações, foram confirmados 1.873 

casos, sendo 1.488 de dengue e 385 de Chikungunya. Para o mesmo período de 2015, 

foram notificados 5.594 casos de arboviroses, representando um aumento de 42%  nos 

registros. 

iii. Até a SE 9 de 2016, foram notificados 24 óbitos suspeitos de arboviroses, sendo 05 

descartados para dengue, 02 confirmados para chikungunya e os demais continuam 

em processo de investigação e aguardam resultados de exames. Para o mesmo 

período de 2015, foram notificados 02 óbitos suspeitos de dengue. 

iv. Observa-se que a mediana entre os primeiros sintomas e o dia de óbito é de 10 dias.  

Entre estes, 10 casos procuraram múltiplos serviços de saúde para atendimento de 

urgência do setor público. Dos óbitos suspeitos notificados 66,7%  são do sexo 

masculino; a mediana de idade dos casos é de 70 anos ( idade mínima de 12 anos e 

máxima de 89 anos).  Dentre o sexo feminino a mediana corresponde a 51 anos e no 

sexo masculino 72 anos.  

v. Os cinco sintomas mais frequentes observados nesses casos suspeitos de arboviroses  

foram: Febre (80%), artralgia/artrite (53,3%), edema de membros (43%), mialgia 

(40%). Alguns casos apresentaram os sinais de alerta comumente verificados nos 

casos de dengue grave: Lipotimia e /ou hipotensão postural (36%), tontura/desmaio 

(36,7%); sonolência (26,7%), vômitos (23,3%) extremidades frias/cianose (20,0%), 

manifestações hemorrágicas (20,0%), irritabilidade (16,7%), perda de consciência 

(16,7%), dor abdominal (16,7%), dispneia (13,3%).  

vi. Quanto a comorbidade, 48% possuíam alguma comorbidade como diabetes,  

cardiopatia, asma, cirrose hepática, etc.   

vii. A fonte de captação dos casos tem sido  por meio do Serviço Verificação de óbito 

(54,3%) do Sistema de Mortalidade (25,7%) e  da notificação espontânea (20,0%); 
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77% dos casos de óbitos possuem cadastro para realização de exames no 

Laboratório Estadual de Saúde Pública.  

viii. Ressaltamos que além das formas graves que os vírus da dengue podem produzir, 

chamamos atenção para os casos graves de Chikungunya que podem levar a óbito. 

Estudos em outros países mostram que :  

“Manifestações clínicas, incluindo complicações raras como síndromes 

neurológicas (meningite, encefalite e síndrome de Guillain-Barre'); achados neuro-

oftalmológicos, neurite retrobulbar; complicações cardíacas (pericardite e 

miocardite); e transmissão materno-fetal, resultando em aborto e doença congênita 

em associação com a infecção CHIKV, sugerindo que estas apresentações graves 

pode ser mais comum. A taxa de letalidade pode ser de 5 vezes maior em pacientes 

com idade maior que 65 anos, em comparação com aqueles com idade menor que 

45 anos. Infecção CHIKV parece ser responsável por apresentações clínicas 

graves, não só em pacientes idosos ou pacientes de alto risco, mas também em 

pacientes mais jovens com um histórico médico normal. Formas clínicas graves 

podem estar  associadas a presença de comorbidade” 1234 

ix. Diante um caso suspeito de uma das Arboviroses ( Chikungunya, Dengue e Zika), 

ressaltamos que uma triagem deve ser realizada na sala de espera das unidades para 

identificar os sinais de gravidade priorizando os idosos, crianças e gestantes. Estes 

devem ter prioridade no atendimento de urgência. 

x. Os relatos na investigação domiciliar relatam o grande tempo de espera nas 

urgências para atendimento, devido o grande número de pacientes com os mesmos 

sintomas. Aponta-se a necessidade de repensar uma estratégia para diminuição do 

tempo de espera nas unidades públicas de urgência, diante da epidemia de 

arboviroses e o número de óbitos suspeitos notificados recebidos .      

xi. Destacamos a necessidade de se criar um fluxograma simplificado de caráter 

sindrômico para essas arboviroses, além de chamar atenção para o diagnóstico 

diferencial de leptospirose e meningite menigogócica ou menigococcemia.  
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