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RESUMO 

 

Desde 2007, o Estado de Mato Grosso do Sul (MS) tem sido assolado por 

diversas epidemias de dengue, trazendo graves prejuízos à saúde de sua população. 

Visando minimizar o impacto dessas epidemias, é de suma importância que se 

conheça suas características e particularidades nos diferentes anos. O presente 

estudo teve como objetivo analisar a situação epidemiológica de dengue em Mato 

Grosso do Sul entre 2015 e 2020. Foram utilizados dados secundários gerados pelo 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e pelo Gerenciador de 

Ambientes Laboratorial (GAL) do LACEN/MS. Entre 2015 e 2020, foram notificados 

289.974 casos em MS, sendo quatro epidemias (2015, 2016, 2019 e 2020), sendo 

2019 o mais crítico, com taxa de incidência de 2.355,4 casos/100.000 hab., seguido 

de 2020, com taxa de 1.861,3 casos/100.000 hab. Entre 2015 e 2020, foram 116 óbitos 

pela doença. As epidemias de 2015 e 2016 tiveram dominância da identificação do 

DENV-1 circulando. Em em 2018, o sorotipo DENV-1 praticamente desapareceu, 

enquanto o DENV-2 foi confirmado em oito municípios, sendo o responsável pelas 

epidemias dos dois anos seguintes (2019 e 2020). Já em 2019 e 2020 nota-se que as 

epidemias foram decorrentes da disseminação do DENV-2, sendo os anos mais letais 

da doença, sugerindo maior gravidade das manifestações clínicas durante epidemias 

de DENV-2 quando comparado às de DENV-1. O presente estudo reforça a 

importância de uma vigilância, ambiental, epidemiológica e laboratorial atuante, que 

possibilitem o planejamento e a execução de ações de contingência em tempo 

oportuno, visando mitigar os efeitos de uma epidemia. 

 

Palavras-chave: Epidemiologia. Dengue. Sorotipo.  

 



 
 

ABSTRACT 

 

Since 2007, the State of Mato Grosso do Sul (MS) has been plagued by several 

dengue epidemics, causing serious damage to the health of its population. In order to 

minimize the impact of these epidemics, it is extremely important to know their 

characteristics and particularities through the years. This study aimed to analyze the 

epidemiological situation of dengue in MS between 2015 and 2020. Secondary data 

was generated by the Notifiable Diseases Information System (SINAN) and by the 

Laboratory Environment Manager (GAL) of LACEN/MS. Between 2015 and 2020, 

289,974 cases were reported in MS, with four epidemics (2015/2016 and 2019/2020). 

The year of 2019 was the most critical, with an incidence rate of 2,355.4 cases per 

100,000 inhabitants, followed by 2020, with a rate of 1,861.3 cases per 100,000 

inhabitants. Between 2015 and 2020, there were 116 deaths from the disease. The 

2015 and 2016 epidemics had the predominance of identifying DENV-1 circulating. In 

2018, the DENV-1 serotype practically disappeared, while DENV-2 was confirmed in 

eight municipalities, being responsible for the epidemics in the following two years 

(2019 and 2020). While in 2019 and 2020, it is noted that epidemics resulted from the 

dissemination of DENV-2, being the most lethal years of the disease, suggesting 

greater severity of clinical manifestations during DENV-2 epidemics when compared 

to DENV-1. The present study reinforces the importance of an active environmental, 

epidemiological, and laboratory surveillance, which enable the planning and execution 

of contingency actions promptly, aiming to mitigate the effects of an epidemic. 

 

Key-words: Epidemiology. Dengue fever. Serotype. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As arboviroses são doenças causadas por vírus transmitidos através da picada 

de artrópodes hematófagos. Dentre elas, destaca-se a dengue, infecção viral que tem 

o seu agente transmitido pela picada de fêmeas infectadas de Aedes aegypti em área 

urbana, e pelo Aedes albopictus, em área rural, sendo a arbovirose mais comum entre 

os países das regiões tropical e subtropical do mundo (GUZMAN; KOURI, 2002; 

GUBLER, 2011; WHO, 2020). O vírus dengue (DENV) pertencente à família 

Flaviviridae, gênero Flavivirus, possui pelo menos quatro sorotipos distintos (DENV-1, 

DENV-2, DENV-3 e DENV-4) (GUBLER, 2002; WHO, 2009; BRASIL, 2019). Uma vez 

que o hospedeiro humano é infectado, é conferida imunidade permanente àquele 

sorotipo, além de imunidade cruzada para os demais por um certo período de tempo 

(HALSTEAD, 1974; WILDER-SMITH et al., 2010; BRASIL, 2019).  

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), metade da 

população global está exposta ao risco de infecção pelo vírus da dengue, sendo cerca 

de 390 milhões novos casos por ano em mais de 128 países (BHATT et al., 2013; 

WHO, 2020). Em 2020, nas Américas, foram registrados 2.237.147 casos de dengue, 

com incidência de 218,74 casos por 100.000 habitantes, resultando em 959 mortes. 

No mesmo ano, o Brasil registrou 1.418.296 casos suspeitos, com incidência de 

667,25 casos por 100.000 hab. Essa alta incidência de casos de dengue representou 

a terceira maior incidência da América do Sul, atrás apenas de Paraguai e Bolívia. 

Ademais, o Brasil foi responsável pelo registro de 55% (528 óbitos) de todos os óbitos 

por dengue no continente, sendo que nos demais países, esse número não passou 

de 100 (OPS, 2021). Desse modo, 2020 foi mais um ano crítico em relação à dengue 

no território brasileiro. Soma-se a isso, a cocirculação dos quatro sorotipos virais 

(DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4) no país, o que eleva o risco da ocorrência de 

casos de graves e de óbitos (BRASIL, 2020). 

No Brasil, a dengue é uma doença de notificação compulsória no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN). É uma doença complexa, com um 

amplo espectro clínico, desde casos assintomáticos, até casos graves e óbitos. Este 

espectro é influenciado por fatores como idade do paciente, condição imunológica, 

bem como a presença de anticorpos específicos e virulência das cepas. Apesar de 

em sua maioria os casos apresentarem sintomas brandos, como febre alta (39ºC), 

prurido, cefaleia, dor retro orbital e dores pelo corpo, que poderiam se confundir com 
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outras infecções virais ou mesmo serem casos assintomáticos, ainda assim, a doença 

resulta em aproximadamente três mil óbitos por ano no mundo (AMARASINGHE et 

al., 2011; BRASIL, 2019; GUBLER et al., 1986; WHO, 2020). É importante ressaltar 

que, por se tratar de uma manifestação viral, a doença não apresenta cura, sendo 

possível apenas o tratamento dos sintomas (BRASIL, 2019; WHO, 2020). Ainda sem 

uma vacina disponível ou uma terapia antiviral eficaz contra todos os sorotipos de 

DENV, o controle da doença continua focado nos métodos de combate ao mosquito 

vetor, que são limitados (GUBLER, 2012; MORRISON et al., 2008; WHO, 2009; 

WILDER-SMITH et al., 2004; WILDER-SMITH et al., 2010. 

A principal espécie vetor do DENV, Aedes aegypti, possui perfil doméstico e 

antropofílico. As fêmeas são as responsáveis pela transmissão do vírus, já que é o 

sexo hematófago, enquanto os machos se alimentam de seiva e néctar de plantas. 

Após o repasto sanguíneo, as fêmeas ovipõem em diferentes criadouros, podendo 

gerar mais de mil ovos ao longo de sua vida, de cerca de 30 dias. O Ae. aegypti é uma 

espécie urbanizada tendo se adaptado muito bem aos grandes centros urbanos, onde 

encontra criadouros artificiais ideais para sua proliferação. Primeiramente associado 

à transmissão de DENV, a espécie também é a principal responsável pela transmissão 

de outros arbovírus, como o vírus chikungunya (CHIKV), chegado em 2014 no Brasil 

e o Zika vírus (ZIKAV), com primeiro caso registrado em 2015, representando novos 

desafios em saúde pública com a possível ocorrência de tríplice epidemia no país 

(BRASIL, 2019; CODEÇO et al., 2015; VASCONCELOS, 2015; WHO, 2020).  

A primeira grande epidemia em Mato Grosso do Sul se deu em 2007, com mais 

de 70 mil casos registrados, sendo 45 mil apenas na capital, Campo Grande, 

município com 780.000 habitantes à época, representando incidência de 5.770 casos 

por cada 100.000 hab. (CUNHA, 2008). Desde então, o estado tem sido assolado por 

diversas epidemias ao longo do tempo, trazendo graves prejuízos para população sul-

mato-grossense.  

Visando evitar e minimizar o impacto dessas epidemias, é de suma importância 

conhecer suas características e particularidades ao longo do tempo. Dessa forma, 

observar a periodicidade das epidemias e como a doença se comporta nos anos não 

epidêmicos pode proporcionar o entendimento dos mecanismos envolvidos na 

evolução dessa arbovirose em Mato Grosso do Sul. Assim, o presente trabalho 

objetiva caracterizar os aspectos epidemiológicos da dengue nos últimos seis anos 

em Mato Grosso do Sul, de 2015 a 2020. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Epidemiologia da dengue no mundo e nas Américas 

 

 O primeiro registro histórico baseado nas características da dengue data do 

século XVIII, em 1779 na Ilha de Java, no Egito e no ano seguinte, em 1780, nos 

Estados Unidos (TEIXEIRA; BARRETO; GUERRA, 1999). Porém, foi a partir do 

isolamento viral na década de 1940, por Kimura (1943) e Hotta (1944), é que se teve 

a comprovação científica da circulação do vírus dengue (DENV) (KIMUARA; HOTTA, 

1944).  

Em 1945, pesquisadores isolaram o vírus no Havaí e ao compararem com 

cepas isoladas na Nova Guiné, observaram diferenças, sendo então considerados 

dois sorotipos de um mesmo vírus, DENV-1 e DENV-2, respectivamente (SABIN & 

SCHLESINGER, 1945). Onze anos depois, em 1956, foram isolados os DENV-3 e 

DENV-4 nas Filipinas. Em 2007, durante um surto de dengue no estado de Sarawak, 

na Malásia, foi sequenciado um novo sorotipo do DENV, agora DENV-5, mas que 

ainda não é um consenso no meio acadêmico (SPJ, 2013). 

 Bem como nos continentes Africano e Asiático, a dengue nas Américas surgiu 

há mais de 200 anos, com surtos em alguns países a partir da década de 1960. Países 

como Brasil, Bolívia, Equador, Paraguai e Peru, começaram a registrar casos graves 

de dengue a partir da década de 1980 (BRASIL, 2005).  

 

2.2. Histórico de dengue no Brasil 

 

 Há relatos clínicos da dengue desde 1846, em São Paulo e no Rio de Janeiro 

(BARRETO; TEIXEIRA, 2008). Os primeiros casos da doença foram registrados em 

São Paulo, no ano de 1916 (MEIRA, 1916), e em 1923 com casos registrados em 

Niterói (PEDRO, 1923).   

 A primeira grande epidemia brasileira foi registrada entre 1981 e 1982, em Boa 

Vista (RR), sendo a primeira epidemia documentada clínica e laboratorialmente, com 

confirmação da cocirculação dos DENV-1 e DENV-4, afetando mais de 11 mil pessoas 

(BARRETO; TEIXEIRA 2008; FIOCRUZ, 2020). Nos anos de 1986 e 1987 houve a 

segunda explosão de casos, atingindo o Rio de Janeiro e algumas capitais da região 

Nordeste do país.  
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A introdução do sorotipo DENV-2 pela região do RJ levou aos primeiros casos 

de dengue grave, à época, classificados como febre hemorrágica da dengue e 

resultou em oito óbitos. Até 1992, a dengue se manteve praticamente restrita aos 

estados do RJ, CE, PE e AL, com poucas notificações de casos de Mato Grosso (MT) 

e Mato Grosso do Sul (MS). Nos anos seguintes, a doença se expandiu para diversas 

outras áreas do país, acompanhando a expansão do mosquito vetor e com a 

cocirculação dos dois sorotipos (BARRETO; TEIXEIRA 2008; FIOCRUZ, 2020). 

Em 2001, foi identificado o sorotipo DENV-3 no Rio de Janeiro em paciente que 

havia adoecido em dezembro do ano anterior. Esse sorotipo se disseminou 

rapidamente, atingindo 24 estados, sendo responsável pela epidemia de 2002 no 

Brasil, com mais de 800 mil casos, praticamente 80% das ocorrências nas Américas 

(BARRETO; TEIXEIRA 2008; FIOCRUZ, 2020). 

Desde então, o Brasil tem enfrentado seguidas epidemias, que se repetem a 

cada 3-5 anos, associadas, geralmente, à introdução de um novo sorotipo na região 

e/ou alteração do sorotipo predominante (BRAGA; VALLE, 2007; BRASIL, 2019). 

 

2.3. Determinantes ambientais relacionados à doença 

 

Por ser um país tropical e apresentar característica sazonais em relação ao 

tempo, o Brasil tem maiores índices de distribuição da dengue no período do verão, 

entre os cinco primeiros meses do ano, com aumento da temperatura e com chuvas, 

fatores que influenciam na proliferação do vetor (BRAGA & VALLE, 2007).  

O Brasil possui dimensões continentais e variações pontuais existem entre as 

diferentes regiões. Viana e Ignotti (2013) em sua revisão bibliográfica citam estudos 

que mostram algumas dessas diferenças, com a maior parte do Brasil havendo 

aumento dos casos nos cinco primeiros meses do ano, durante a estação chuvosa. 

Porém, há municípios da região Norte, como em Manaus (AM), onde os casos se 

concentram em novembro, e Boa Vista (RR), em que as maiores taxas de infestação 

do vetor são registradas entre maio e agosto.  

O crescimento urbano desenfreado e sem planejamento afeta as relações 

sociais e a saúde da população. Infraestrutura inadequada, somada à degradação do 

meio ambiente, com descarte inadequado de resíduos, falta de saneamento básico, 

representam uma grave ameaça à saúde pública. Tais fatores favorecem a 
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proliferação de vetores, como o Aedes aegypti, e a transmissão de doenças a ele 

relacionadas (ALMEIDA, COTA e RODRIGUES, 2020). 

 

2.4. Vigilância, prevenção e controle de dengue 

 

 A vigilância em saúde deve ser um processo sistemático e contínuo de coleta, 

consolidação e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, com o 

objetivo de nortear o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, 

protegendo a população, manejando e controlando riscos, agravos e doenças, além 

de promover à saúde (BRASIL, 2019). 

 As áreas de vigilância epidemiológica, entomológica, atenção básica, vigilância 

laboratorial e educação em saúde devem ser integradas. Coletar os dados de maneira 

ágil e com qualidade nas unidades de saúde é essencial para que as ações de 

prevenção e controle das doenças transmitida por vetores sejam desencadeadas de 

maneira oportuna. Dessa forma, a boa comunicação entre os diversos setores da 

vigilância em saúde é fundamental no enfrentamento às arboviroses, como a dengue 

(BRASIL 2009; BRASIL, 2019).  

A pronta notificação dos casos de dengue, com solicitação de testes 

laboratoriais de confirmação e identificação do sorotipo circulante local se fazem de 

suma importância para vigilância da introdução de um novo sorotipo, o que pode 

acarretar em novos surtos e epidemias (BRASIL, 2009; BRASIL, 2019). 

No Brasil, a partir da implementação do Plano de Intensificação das Ações de 

Controle da Dengue, em 2001, a principal meta do governo era controlar os níveis 

populacionais do vetor nas cidades com os maiores índices de transmissão de dengue 

(ZARA et al., 2016). Em 2002, entra em cena o Programa Nacional de Controle da 

Dengue (PNCD), estendendo o objetivo de controle para todo o país, em resposta à 

rápida disseminação do DENV 3, que ameaçava causar novas epidemias. O PNCD 

permitiu planejamentos sub-regionais, de modo que os gestores pudessem adequar 

as ações baseadas em suas realidades locais (BRASIL, 2002). Essas diretrizes foram 

atualizadas em 2009, com o estabelecimento das Diretrizes Nacionais para a 

Prevenção e Controle de Epidemias da Dengue. Tal atualização inclui todas as 

esferas de gestão (nacional, estaduais e municipais) somadas ao auxílio da população 

nos esforços de controle vetorial do Ae. aegypti. Bem como a inclusão da 

sistematização de notificação de casos e apresentação das diretrizes para períodos 
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não epidêmicos. No mesmo documento é definido o estadiamento clínico associado à 

classificação de risco de dengue visando avaliar oportunamente o paciente e propiciar 

fluxos de atendimento e tratamento muito mais eficientes (BRASIL, 2009). 

 As Diretrizes Nacionais compreendem os esforços integrados entre a esfera 

pública e a população, definindo as atribuições de cada ente da sociedade quanto à 

prevenção e controle das populações de Ae. aegypti. Sendo 80% dos criadouros 

encontrados nas residências, é fundamental a participação e a responsabilidade da 

população no combate ao vetor. Ademais, fica incumbido aos agentes públicos 

(Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Agentes de Combate de Endemias (ACE), 

demais profissionais de campo, coordenadores, supervisores, e demais profissionais) 

em parceria com a população, a responsabilidade no combate ao Aedes aegypti. As 

ações de enfrentamento a essa espécie vetor podem se dar por meio do controle 

mecânico, biológico e químico, com ações direcionadas a identificar, eliminar e/ou 

destinar adequadamente reservatórios de água naturais ou artificias que possam 

servir de criadouro para o mosquito (BRASIL, 2009). 

 O controle de vetores é uma atividade complexa, baseada em dois pilares: 

vigilância entomológica e combate ao vetor. A abordagem atual de gestão integrada 

deve ser multiprofissional, contemplando diferentes medidas, como o controle 

mecânico, biológico, legal e químico, além das ações educativas (BRAGA; VALLE, 

2007; BRASIL, 2019). O controle mecânico consiste na remoção, destruição ou 

destinação correta de possíveis criadouros, sendo executado, prioritariamente, pelo 

próprio morador, com supervisão de agentes de saúde como ACE ou ACS. Já o 

controle biológico baseia-se no uso de agentes biológicos para o controle do vetor, 

como com o uso de bactérias que produzem endotoxinas proteicas que, quando 

ingeridas pelas larvas, levam à morte da fase imatura. O controle legal consiste na 

aplicação de normas de conduta regulamentadas através de instrumentos legais, 

permitindo maior atuação dos agentes quanto ao controle da dengue. Por último, o 

controle químico, o qual consiste no uso de substâncias químicas – inseticidas – para 

o controle do vetor nas fases larvária (larvicidas) e adulta (adulticidas). (BRASIL, 2006; 

BRASIL, 2016).  

 Desse modo, a aplicação de medidas de infraestrutura e saneamento básico 

são importantes no controle da infestação e disseminação do vetor, evitando que a 

população acumule água em reservatórios desprotegidos, como tonéis, galões e 

caixas d’água, e que possam virar criadouros. Assim, o Ministério da Saúde 
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recomenda que as ações de prevenção e controle envolvam a vigilância 

epidemiológica; o combate ao vetor; a assistência ao paciente e integração com a 

atenção básica; o saneamento ambiental; educação em saúde; comunicação e 

mobilização; capacitação de recursos humanos; legislação de apoio ao programa; e, 

acompanhamento e avaliação dessas ações (BRASIL, 2010). 

 

2.5. Análise Espacial em Saúde 

 

 Em relação à epidemiologia, o espaço é um fator essencial na análise do 

cenário de saúde em determinada população e período de tempo, contribuindo para 

o entendimento do quadro sanitário e suas tendências, possibilitando a elucidação da 

disseminação do agravo no espaço e tempo. A análise espaço-temporal permite, 

ainda, a identificação de áreas de risco, grupos populacionais vulneráveis, auxiliando 

na elaboração de ações prioritárias de prevenção e controle (SANTOS; SOUZA, 

2007).  

 Um dos estudos mais clássicos e de grande relevância, utilizando cartografia e 

a disseminação de uma doença, data de 1854, de autoria do médico britânico John 

Snow. O pesquisador correlacionou os casos durante uma epidemia de cólera com os 

pontos de coleta e distribuição de água das duas companhias que faziam o 

abastecimento de água de Londres. A partir de suas observações, John Snow 

conseguiu identificar a fonte causadora dos casos e óbitos por cólera, associando a 

contaminação da água fornecida por uma das empresas com os casos da doença, 

mesmo que à época, a bactéria Vibrio cholerae ainda fosse desconhecida e publicou 

o comunicado “On the mode of communication of cholera” (1854) (PARANHOS 

FILHO; LASTORIA; TORRES, 2006). 

 Esse estudo de Snow é considerado um dos primeiros passos para o que hoje 

se conhece como geoprocessamento. Estudos na área da saúde têm enfatizado na 

correlação entre os fatores ambientais e o risco envolvido na transmissão de doenças 

e agravos na população, utilizando-se de geotecnologias, como o geoprocessamento 

e o sensoriamento remoto. Ferramentas dessa natureza fornecem informações de 

grande relevância para epidemiologia de diferentes agravos, em especial para 

aqueles com transmissão vetorial, possibilitando o entendimento das relações dos 

vetores com o ambiente, os fatores sociais e consequentemente, com o homem 

(BARCELLOS; BASTOS, 1996; BECK; LOBITZ; WOOD, 2000). 
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Diferentes estudos abordam o uso dessas ferramentas no entendimento e 

enfrentamento das arboviroses, em especial, da dengue, sendo importantes na 

identificação e compreensão dos riscos à população de determinada área, ou ainda, 

elucidando a evolução histórica das doenças (BORTOLUZZI; et al., 2001; 

BARCELLOS; et al., 2005; FLAUZINO; et al., 2009). 

Pode-se identificar locais com potencial para transmissão de dengue através 

da análise dos dados vetoriais, características socioambientais e casos da doença e 

formular modelos preditivos para ações em tempo oportuno (BARCELLOS et al., 

2005; ALMEIDA E SILVA, 2018; SIQUEIRA E MARTINS, 2019). 

Estudos com a utilização de ferramentas de geoprocessamento fazem-se úteis 

para delimitar áreas de risco e criar estratégias mais eficientes no entendimento, 

prevenção e controle da dengue no Brasil. As relações entre ambiente-doença podem 

ser extrapoladas em escala local e regional para definir e/ou projetar padrões 

epidemiológicos para diferentes enfermidades, auxiliando em medidas para minimizar 

o seu impacto na saúde pública.  
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3. JUSTIFICATIVA  

 

O Estado de Mato Grosso do Sul é endêmico para dengue, sendo 

historicamente acometido por diversas epidemias. A primeira grande epidemia no 

Estado ocorreu em 2007, com mais de 70 mil casos registrados, sendo 45 mil apenas 

na capital, Campo Grande e desde então, diversas epidemias têm sido registradas em 

períodos de dois à três anos. Em 2020, foram 52.290 casos prováveis e 43 óbitos, 

sendo o segundo pior estado em incidência, ficando atrás apenas do Paraná. 

Visando evitar e minimizar o impacto dessas epidemias, é de suma importância 

conhecer suas características e particularidades nos diferentes anos. Assim, fazem-

se fundamentais o entendimento da evolução temporal da doença em MS e os 

padrões dos últimos anos que levaram às seguidas epidemias, objetivando antever 

novos surtos, servindo de embasamento para estratégias de enfrentamento, 

minimizando os danos da dengue na saúde da população sul-mato-grossense. 

Observar a evolução da doença no tempo e espaço, a incidência nos diferentes 

anos, a relação entre casos prováveis e casos confirmados, a relação entre os 

sorotipos circulantes e a ocorrência de óbitos, são fatores que podem auxiliar no 

entendimento das epidemias e melhorar no monitoramento e execução das ações de 

enfrentamento à dengue em MS. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo geral 

• Analisar a situação epidemiológica de dengue em Mato Grosso do Sul entre 

2015 e 2020. 

 

4.2. Objetivos específicos 

• Analisar a incidência de casos prováveis de dengue em períodos epidêmicos e 

não epidêmicos nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul entre 2015 e 2020. 

• Analisar a relação entre casos prováveis e aqueles que se confirmaram 

(laboratorial e clínico-epidemiológico) em Mato Grosso do Sul entre 2015 e 

2020. 

• Comparar o número de óbitos em Mato Grosso do Sul entre 2015 e 2020. 

• Analisar a circulação dos diferentes sorotipos nos municípios do estado entre 

2015 e 2020. 

• Relacionar incidência, número de óbitos e sorotipo circulante nos diferentes 

anos. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. Tipo de Pesquisa 

 

Trata-se de um estudo ecológico, analítico, avaliativo e de análise longitudinal, 

fundamentado em dados secundários de notificações, confirmação e óbito de dengue 

no Estado de Mato Grosso do Sul disponíveis através do Sistema Nacional de Agravos 

de Notificação (SINAN) e do Gerenciador de Ambientes Laboratoriais (GAL). 

 

5.2. Área de Estudo 

 

O estudo foi realizado no Estado de Mato Grosso do Sul (Figura 1), localizado 

na Região Centro-Oeste, compreendendo 79 municípios, sendo sua capital o 

município de Campo Grande. A população total do estado é de 2.809.394 habitantes, 

sendo que a capital concentra mais de 32% desse total, com 906.092 pessoas (IBGE, 

2020). De acordo com o último censo, de 2010, 85,6% da população do estado vivia 

em área urbana. Ainda no último sendo, o MS figurava como o 10º maior Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do país (IBGE, 2010). 

O clima no Estado, segundo a classificação de Koppen, é caracterizado por Aw 

(clima tropical úmido com estação chuvosa no verão e seca no inverno), Cfa (clima 

temperado úmido com verão quente) e Cwa (clima temperado úmido com inverno 

seco e verão quente), sendo o último com menor representatividade, estando restrito 

ao extremo leste do estado. A temperatura média anual fica em torno de 25ºC e 

pluviosidade por volta de 1.500 mm (IBGE, 2017; MATO GROSSO DO SUL, 2016). 
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Figura 1: Localização do Estado de Mato Grosso do Sul na região Centro-Oeste do 
Brasil. Em destaque (vermelho) a capital, Campo Grande (Fonte: IBGE modificado). 
 

5.3. Obtenção e Organização dos Dados de Dengue 

 

Foi criada uma base de dados com todos os casos notificados, prováveis, 

confirmados e óbitos de dengue em Mato Grosso do Sul entre 2015 e 2020, obtidos a 

partir do SINAN. Também foram compilados os dados de sorotipo circulante por ano 

para o mesmo período através do GAL. O período escolhido deve-se à completude 

dos dados de períodos anteriores, bem como o escopo das últimas epidemias no 

território. 

Os dados foram disponibilizados pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato 

Grosso do Sul (SES). Esses dados são publicizados semanalmente pela SES através 

do boletim epidemiológico de dengue disponível no site da Vigilância em Saúde 

Estadual (http://www.vs.saude.ms.gov.br) sem a identificação nominal dos casos 

notificados ou implicação de qualquer prejuízo para estes. Conforme a Resolução do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) 510 de 07 de abril de 2016, trabalhos de pesquisa 

que utilizem bancos de dados, cujas informações são agregadas, sem possibilidade 
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de identificação individual, não serão registradas nem avaliadas pelo sistema 

CEP/CONEP. 

 

5.4. Análise Estatística 

 

As seguintes variáveis foram selecionadas: “Casos Prováveis”; “Casos 

confirmados” (laboratorial e clínico-epidemiológico); “Óbitos”; por semana 

epidemiológica em cada ano para o Estado de Mato Grosso do Sul entre 2015 e 2020. 

Todos os dados aqui compilados foram tabulados em programa de software Excell®. 

Foram calculadas as taxas brutas de incidência anuais de dengue (por 100.000 

habitantes) para o Estado e para os municípios de residência com notificações 

autóctones durante o período do estudo. Foram levados em consideração os casos 

prováveis, retratando a realidade da situação após exclusão dos casos descartados 

O cálculo para taxa bruta de incidência, considerando como numerador o 

número de casos prováveis, e como denominador a população estimada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), multiplicado por 100 mil. Os municípios 

foram classificados por sua taxa de incidência: Baixa incidência = abaixo de 100 

casos/100.000 hab.; Incidência Moderada = entre 100 e 300 casos/100.000 hab.; Alta 

incidência = acima de 300 casos/100.000 hab, conforme Ministério da Saúde.  

Para análise dos dados de sorotipo, foram levados em consideração todos os 

resultados de amostras coletadas entre o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro 

de cada ano analisado (2015-2020). A metodologia do teste laboratorial utilizada pelo 

Laboratório Central de Saúde Pública de MS foi a RT-PCR em tempo real para 

sorotipagem do vírus da dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 ou DENV-4). Todos os 

resultados referentes ao testes de sorotipo de dengue estão contidos na base do 

Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), tendo sido obtidos em 19 de julho de 

2021. 

 

5.5. Análise Espacial 

 

 Foram gerados mapas de distribuição espacial de incidência de casos 

prováveis, óbitos e sorotipo circulante, por município de residência, através dos 

shapefiles disponíveis pelo IBGE utilizando o programa de geoprocessamento QGIS 

(versão 3.10).
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6. RESULTADOS 

 

Entre 2015 e 2020, em Mato Grosso do Sul, foram notificados 289.974 casos, 

sendo 209.245 casos prováveis, e destes, 165.683 foram confirmados, seja por critério 

laboratorial, seja por critério clínico-epidemiológico (Tabela 1). 

Dentre os seis anos avaliados, o ano com maior número de casos notificados 

foi 2019, com 85.377, que também resultou em maior número de casos prováveis 

(65.455) e confirmados (54.622) (Tabela 1).  

 
Tabela 1: Número de casos notificados, prováveis, confirmados, incidência e óbitos 
de infecção por dengue em Mato Grosso do Sul, 2015 a 2020. 

Ano Notificados Prováveis Confirmados Incidência* Óbitos 

2015 48.509 32.839 25.456 1.237,4 15 

2016 64.944 50.667 36.705 1.886,7 18 

2017 7.263 2.347 1.664 86,4 3 

2018 10.670 5.647 5.239 205,5 4 

2019 85.377 65.455 54.622 2.355,4 33 

2020 73.211 52.290 41.997 1.861,3 43 

Total 289.974 209.245 165.683 - 116 

Fonte: SINAN 
*Incidência (nº de casos/100mil hab.) baseada em casos prováveis e utilizando a população estimada 
segundo dados do IBGE 
 
 Observar que em 2016, 2017, 2019 e 2020, mais de 60% dos casos notificados 

eram casos prováveis. Além disso, Mato Grosso do Sul confirmou, em média, 79,6% 

dos seus casos prováveis nos anos analisados (Tabela 2).  

 
Tabela 2: Relação entre o número de casos notificados e prováveis e relação entre os 
casos prováveis que se confirmaram dengue em Mato Grosso do Sul, 2015.a 2020. 

Ano Notificados → prováveis Prováveis → confirmados 

2015 67,7% 77,5% 
2016 78,0% 72,4% 
2017 32,3% 70,9% 
2018 52,9% 92,8% 
2019 76,7% 83,4% 
2020 71,4% 80,3% 

Média 63,2% 79,6% 
Fonte: SINAN 
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 Em 2019, ano da pior epidemia nessa série histórica, foi também o ano de pior 

utilização dos testes laboratoriais, com apenas 14,4% (7.883) dos casos sendo 

confirmados por esse critério. Ou seja, 85,6% (46.739) foram confirmados segundo 

critério clínico-epidemiológico (Figura 2). 
 

 
Figura 2: Comparativo de número de casos confirmados de dengue por critério clínico-
epidemiológico e por critério laboratorial em Mato Grosso do Sul, 2015 a 2020 (Fonte: 
SINAN). 
 
 Quando analisamos os casos de dengue prováveis em anos epidêmicos, por 

semana epidemiológica (SE), pode-se observar que, a epidemia iniciada no final de 

2015 (linha azul) se prolongou para 2016 (linha laranja). O ápice do número de casos 

prováveis foi atingindo na SE 04 de 2016, com 5.335 casos registrados, o maior 

número da série histórica. Já a epidemia de 2019 (linha cinza) teve o seu ápice na SE 

13, com 4.431 casos prováveis. O menor registro de 2019 foi na SE 36, quando foram 

registrados 72 casos e então voltou a ter um aumento da doença, finalizando o ano 

com 430 casos. Em 2020 (linha verde), maior número de casos prováveis registrados 

aconteceu na SE 07, com 3.948 casos (Figura 3). 

Observa-se que os casos de dengue em Mato Grosso do Sul têm maior 

ocorrência na estação de verão (novembro-abril), período com maior precipitação e 

temperaturas mais altas no Estado (Figura 3).  
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Figura 3: Casos prováveis de dengue por semana epidemiológica em Mato Grosso do Sul em anos epidêmicos (2015, 2016, 2019 e 

2020) (Fonte: SINAN). 
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Nos seis anos avaliados, foram quatro epidemias em Mato Grosso do Sul 

(2015, 2016, 2019 e 2020). O ano mais crítico foi 2019, com incidência de 2.355,4 

casos/100.000 hab., seguido de 2020, com 1.861,3 casos/100.000 hab. Apenas os 

anos de 2017 e 2018 não foram anos epidêmicos na série histórica analisada para o 

estado (Tabela 1).  

Apesar de 2019 ter sido ano de maior incidência geral, três municípios 

registraram baixa incidência (Paranhos – 28,1 casos/100.000 hab.; Iguatemi – (56,0 

casos/100.000 hab.; e Aquidauana – 75,2 casos/100.000 hab.), além de outros sete 

municípios com incidência moderada (Itaporá – 140,9; Bodoquena – 177,8; Juti – 

178,8; Inocência – 223,4; Anastácio – 230,8; Ladário – 240; e Japorã – 241,5). Em 

2020, 94,9% (75) dos municípios apresentaram alta incidência (acima de 300 

casos/100.000 hab.), com apenas quatro municípios registrando taxa de incidência 

moderada (Aparecida do Taboado – 103,6; Selvíria – 198,7; Dois Irmão do Buriti – 

226,7; e Nioaque – 288,6), e nenhum município em baixa incidência (Figura 4).  

Entre 2015 e 2020, foram 116 óbitos confirmados pela infecção pelo vírus da 

dengue. Apesar de 2019 ter sido o ano mais crítico em relação ao número de casos 

prováveis e incidência, naquele ano foram registrados 33 óbitos, enquanto em 2020, 

houve o maior número de óbitos confirmados pela doença da série histórica, com 43 

decessos (Tabela 1). 

Observando a distribuição espacial dos óbitos por dengue em MS, tem-se que 

em 2015, foram 15 óbitos registrados em nove diferentes municípios, sendo três em 

Dourados e três em Campo Grande. Em 2016, foram 18 óbitos distribuídos em oito 

municípios, com Ponta Porã registrando 1/3 dos óbitos, além de Campo Grande com 

quatro e Dourados com três (Figura 5).  

Nos dois anos não epidêmicos, os números de óbitos também foram menores, 

com três óbitos em três municípios (Aquidauana, Camapuã e Cassilândia) em 2017 e 

quatro óbitos em dois municípios (três em Três Lagoas e um em Brasilândia) em 2018 

(Figura 5).  

Em 2019, ano de pior epidemia da série aqui avaliada, foram 33 óbitos em 11 

municípios, sendo 11 óbitos em Campo Grande, oito em Dourados e quatro em Três 

Lagoas. No ano de 2020, foram 43 óbitos distribuídos por 23 municípios do estado. 

Campo Grande confirmou sete óbitos para doença e Corumbá outros cinco decessos 

(Figura 5). 
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Figura 4: Taxas de incidência de casos prováveis de dengue por município em Mato Grosso do Sul, entre 2015 e 2020 (legenda: 
verde = baixa incidência → abaixo de 100 casos por 100.000 habitantes; amarelo = incidência moderada → entre 100 e 300 casos 
por 100.000 hab.; vermelho = alta incidência → acima de 300 casos por 100.000 hab.) (Fontes: IBGE e SINAN).   
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Figura 5: Número de óbitos confirmados por dengue por município em Mato Grosso do Sul, entre 2015 e 2020 (legenda: cinza 
escuro = município com confirmação de óbito por dengue; cinza claro = município sem confirmação de óbito por dengue) (Fonte: 
IBGE e SINAN. 
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Segundo dados do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), nos últimos 

seis anos (2015-2020), três sorotipos do DENV circularam no estado (DENV-1, DENV-

2 e DENV-4). Os exames de RT-PCR realizados pelo LACEN confirmaram casos 

relacionados aos três sorotipos concomitantemente em Campo Grande em 2015 e 

2020 e em Ponta Porã em 2019 (Figura 6). 

Os casos notificados de 2015 e 2016 tiveram dominância do DENV-1 

circulando, sendo o principal sorotipo identificado nas epidemias daqueles anos 

(Figura 6). Em 2015, foram 58 municípios que identificaram DENV-1 como sorotipo 

responsável por casos de dengue. Enquanto em 2016, o sorotipo DENV-1 foi 

identificado sozinho em amostras de pacientes de 46 (58,2%) municípios, além de 

outros sete (8,9%) municípios que identificaram a cocirculação de DENV-1 e DENV-4 

(Tabela 3).  

Em 2017, apesar de não ter sido um ano epidêmico, cinco municípios 

apresentaram alta incidência (acima de 300 casos/100.000 hab.), sendo que apenas 

Camapuã identificou o sorotipo circulante. O município também registrou um óbito da 

doença e foi um dos quatro municípios que enviaram amostra de paciente com dengue 

para teste de RT-PCR para identificação do sorotipo em seu território. Assim, 2017 foi 

o ano com menor número de municípios a terem o sorotipo circulante identificado, 

com 75 (94,9%) municípios não havendo a identificação do vírus suas áreas (Figura 

6; Tabela 3).  

Em 2018, novamente um ano não epidêmico, nota-se o início da identificação 

de casos com detecção de DENV-2 no Estado. Foram oito (10,1%) municípios que 

tiveram testes positivos para DENV-2 e outros três (3,8%) municípios com DENV-1 

confirmados, enquanto 86,1% dos municípios não confirmaram o sorotipo em suas 

localidades (Figura 6; Tabela 3).  

Já em 2019 e 2020 nota-se que as epidemias foram decorrentes da 

disseminação do DENV-2, sendo o sorotipo dominante naqueles anos. Mais 

precisamente, em 2019, foram 60 municípios com identificação do DENV-2, sendo 

que em 55 municípios o sorotipo foi isolado sozinho, em quatro além dele, também foi 

isolado o DENV-1 e em Ponta Porã foram isolados DENV-1, DENV-2 e DENV-4. Em 

2020, os 61 municípios que tiveram amostras testadas para sorotipo identificaram o 

DENV-2 em seus territórios, com Campo Grande registrando os três sorotipos (Figura 

6; Tabela 3).  
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Figura 6: Distribuição espacial de sorotipo DENV identificado por município em Mato Grosso do Sul, 2015 a 2020 (Fonte: GAL).  

  DENV-1   DENV-2   DENV-4   DENV-1 + DENV-2   DENV-1 + DENV-4   DENV-2 + DENV-4   DENV-1 + DENV-2 + DENV-4   Não detectável 
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Tabela 3: Sorotipo do DENV identificados por ano e número de municípios acometidos 
em Mato Grosso do Sul, 2015 a 2020. 

Fonte: GAL 

 

 

2015  Municípios % 
 DENV-1 49 62,0% 
 DENV-1 + DENV-2 4 5,1% 
 DENV-1 + DENV-4 4 5,1% 
 DENV-1 + DENV-2 + DENV-4 1 1,3% 
 Não detectável 21 26,6% 

2016    
 DENV-1 46 58,2% 
 DENV-4 1 1,3% 
 DENV-1 + DENV-4 7 8,9% 
 Não detectável 25 31,6% 

2017    
 DENV-1 4 5,1% 
 Não detectável 75 94,9% 

2018    
 DENV-1 3 3,8% 
 DENV-2 8 10,1% 
 Não detectável 68 86,1% 

2019    
 DENV-2 55 69,6% 
 DENV-4 1 1,3% 
 DENV-1 + DENV-2 4 5,1% 
 DENV-1 + DENV-2 + DENV-4 1 1,3% 
 Não detectável 18 22,8% 

2020    
 DENV-2 50 63,3% 
 DENV-1 + DENV-2 6 7,6% 
 DENV-2 + DENV-4 4 5,1% 
 DENV-1 + DENV-2 + DENV-4 1 1,3% 

 Não detectável 18 22,8% 
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7. DISCUSSÃO 

 

 Comparando o cenário de Mato Grosso do Sul com o cenário do país, nota-se 

que o Estado teve relevância nacional em todos os seus anos epidêmicos avaliados 

neste estudo. Em 2015 e 2016, anos em que o Brasil registrou mais de 3 milhões de 

casos de dengue somados, o MS registrou a 3ª maior incidência do país em ambos 

(1.237,4 e 1.886,7 casos/100 mil hab.), estando acima da média nacional de 826 e 

733,4 casos/100 mil hab., respectivamente. (BRASIL, 2017). A evolução da doença 

ao longo do ano em MS, seguiu a curva epidêmica do país, com o início de 2015 

havendo alto número de casos prováveis de dengue, ocorrendo uma queda a partir 

da SE 19 e se mantendo em níveis mais baixos até o final do ano, quando o vírus 

voltou a circular com maior intensidade e a epidemia se estendeu para o ano de 2016.  

No ano de 2017, o MS registrou sua menor incidência de casos prováveis (86,4 

casos/100mil hab.), sendo o único ano em que esteve abaixo da incidência nacional 

de 111,5 casos/100mil hab. Em 2018, apesar de ter sido um ano interepidêmico, a 

população sul-mato-grossense registrou incidência da arbovirose acima da média 

nacional, com 205,5 casos/100mil hab., frente a 118,7 casos/100mil hab. nacional 

(BRASIL, 2018). 

Já em 2019 e 2020, o MS figurou como a 2ª maior incidência nacional para 

ambos os anos, com o índice três vezes maior em 2019 em relação ao nível brasileiro 

(2.355,4 casos/100 mil hab. frente à 735,2 casos/100mil hab.) e quase quatro vezes 

maior em 2020 (1.861,3 casos/100 mil hab. frente à 469,8 casos/100mil hab.) 

(BRASIL, 2020a; BRASIL, 2021). 

O desfecho dessas epidemias é percebido diretamente nos sistemas de saúde, 

com sobrecarga do sistema, na assistência aos doentes e na vigilância 

epidemiológica, com alto custo aos cofres públicos, bem como elevado impacto social 

e psicológico na população (SUAYA et al., 2009). Além dos elevados gastos com 

hospitalização, assistência médica, também há necessidade de alocação de recursos 

para o controle vetorial, em busca de novas medidas para melhorar o combate ao 

mosquito. 

Embora o presente estudo não traga dados ambientais para o MS, observando 

o histórico de casos para o Brasil, o Estado segue o padrão de aumento de casos nas 

primeiras semanas do ano, coincidindo com a estação de verão, quando as 

temperaturas médias são mais elevadas e o regime de chuvas mais intenso, 
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resultando em cenário ideal para proliferação do mosquito vetor (SOUZA et al., 2009; 

MATO GROSSO DO SUL, 2016; BRASIL, 2017). Temperaturas elevadas, umidade 

relativa do ar alta, precipitação abundante com o aparecimento de depósitos naturais 

e artificias são fatores preponderantes para que o Aedes aegypti consiga se 

reproduzir, aumentando a infestação do vetor, favorecendo a disseminação das 

arboviroses (GONÇALVES-NETO; RABELO, 2004; SOUSA, 2008; SOUSA et al., 

2010). 

A temperatura é um dos principais fatores que influenciam, tanto na biologia do 

vetor, quanto na atividade do vírus. Temperaturas elevadas acarretam no 

desenvolvimento acelerados das formas imaturas do Aedes aegypti, favorecendo o 

seu desenvolvimento, além de aumentar sua longevidade e a atividade de 

hematofagia das fêmeas, bem como diminuir o período de incubação do vírus no vetor 

(DONALÍSIO; GLASSE, 2002; PASSOS et al., 2003; LIU-HELMERSSON et al., 2014; 

REINHOLD, J.M.; LAZZARI, C.R.; LAHONDÈRE, C., 2018). Isso fica visível em MS a 

partir do início do período de inverno (junho a setembro), entre as semanas 

epidemiológicas 25 e 40, há número reduzido de casos prováveis, chegando a zero 

em alguns anos. Porém, tendo o Brasil dimensões continentais, há algumas regiões 

em que esse padrão é diferente, como em São Luís (MA), no nordeste brasileiro, onde 

os maiores números de casos da doença são registrados entre abril e agosto 

(GARCÊS-JÚNIOR, 2017). 

Para o MS, foi detectada uma média de 79,6% dos casos prováveis que se 

confirmam. Sendo que nos anos interepidêmicos (2017 e 2018), a maioria dos casos 

notificados de dengue foram depois descartados, cenário diferente para os anos 

epidêmicos, em que os casos notificados, em sua maioria, são realmente confirmados 

como casos de dengue. Nota-se que, para todos os anos, mais de 70% dos casos 

prováveis são confirmados, mas ainda abaixo de outras localidades. Em Aracajú (SE), 

Cunha e Bohland (2012) encontraram 89,9% de confirmação dos casos prováveis, 

sendo a maioria deles confirmados por critério clínico-epidemiológico. 

Ainda faltam, na literatura, estudos correlacionando as proporções dos casos 

notificados que passam para prováveis e dos prováveis que se confirmam, seja por 

critério clínico-epidemiológico, seja por critério laboratorial. Não há uma métrica ideal 

para que estados e municípios se baseiem e consigam até mesmo avaliar seus 

sistemas de vigilância e assistência. 
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Segundo o Ministério da Saúde (2009), no curso de uma epidemia, os primeiros 

casos do território necessitam ter uma confirmação laboratorial, para que os próximos 

possam ser confirmados por critério clínico-epidemiológico. Como observado nos 

resultados do presente trabalho, o Estado do MS teve, em todos os anos avaliados, o 

critério clínico-epidemiológico como maior responsável pela confirmação dos casos 

de dengue, tanto em anos epidêmicos, quanto não epidêmicos. Esse resultado é 

semelhante ao encontrado em outras regiões do país (SOUZA, 2009; CUNHA; 

BOHLAND, 2012; NUNES et al., 2016; ANDRIOLI; BUSATO; LUTINSKI, 2020).  

O ano de 2020 foi o ano mais crítico da dengue em MS, resultando em alta 

incidência da doença em quase 100% dos municípios do estado e resultando em 43 

óbitos, maior número nos últimos seis anos. Diferente do registrado no Brasil, em que 

entre 2015 e 2020, o pior cenário foi registrado em 2015, com 986 óbitos (BRASIL, 

2017). Os anos 2017 e 2018, assim como no MS, em que foram registrados três e 

quatro óbitos, respectivamente, também foram anos com menores números de óbito 

no Brasil, com 185 e 201, respectivamente (BRASIL, 2018). 

 Os mecanismos envolvidos nas variações clínicas da dengue ainda não são 

completamente entendidos, porém, frequentemente, estão associados ao sorotipo 

circulante, genótipos, linhagens e fatores genéticos do hospedeiro, com os sorotipos 

DENV-2 e DENV-3 considerados mais virulentos (BRASIL, 2007; SIMMONS et al., 

2007; NUNES et al., 2016). 

 As duas hipóteses mais aceitas para patogenicidade da infecção pelo DENV se 

baseiam no realce dependente de anticorpos ou virulência da cepa viral (HALSTEAD 

et al., 1970; ROSEN 1986; RICO-HESSE et al., 1997; SILVA et al., 2010; NUNES et 

al., 2016). De acordo com a segunda hipótese, a gravidade dos casos de dengue está 

relacionada à introdução de um novo sorotipo ou recirculação de um sorotipo entre 

uma população suscetível, além do grau de virulência da variante dos sorotipos 

(RICO-HESSE et al., 1997; VAUGHN et al., 2000; RICO-HESSE, 2003; SILVA et al., 

2010; NUNES et al., 2016). 

No presente estudo, há clara diferença entre a severidade das epidemias de 

2015/2016 e de 2019/2020 em relação ao número de casos prováveis notificados e 

óbitos confirmados. Em 2019/2020, anos em que as epidemias de dengue foram 

ocasionadas, majoritariamente, pela circulação do DENV-2, também foram os anos 

mais letais da doença no período avaliado neste estudo. Mesmo em 2020, ano em 

que a incidência de dengue foi menor, quando comparado a 2016, houve mais que o 
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dobro do número de mortes, além de 94,9% dos municípios sul-mato-grossenses 

terem registrado alta incidência da doença. Esses resultados sugerem maior 

gravidade das manifestações clínicas durante epidemia de DENV-2 quando 

comparado ao DENV-1, responsável pelas epidemias de 2015 e 2016.  

É importante ressaltar que 2020 foi o ano de início da pandemia por COVID-19, 

acarretando em sobrecarga dos sistemas de saúde em todo o mundo. Desse modo, 

é possível que os casos, não só de dengue, mas também de outras doenças, tenham 

sido subnotificados e dados tenham se perdido, não retratando a realidade da 

arbovirose no período. Ainda assim, MS apresentou alta incidência de dengue no 

início do ano, antes da chegada da COVID-19 no Estado. 

Os resultados aqui apresentados reforçam a importância das vigilâncias 

epidemiológica, ambiental e laboratorial. Em 2015, o sorotipo DENV-2 havia sido 

isolado em apenas quatro municípios de MS e não houve seu registro nos anos 2016 

e 2017. Já em 2018, o sorotipo DENV-1 praticamente desapareceu, enquanto o 

DENV-2 foi confirmado em oito municípios, principalmente na região de fronteira com 

o Estado de São Paulo, e nos anos seguintes, 2019 e 2020, este último foi responsável 

pelas epidemias mais severas registradas no período avaliado. Portanto, pode-se 

dizer que houve indícios da recirculação de um sorotipo no Estado um ano antes da 

epidemia.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Estado de Mato Grosso do Sul tem passado por recorrentes epidemias que 

se repetem a cada dois ou três anos. Nos últimos seis anos, o Estado vivenciou quatro 

anos epidêmicos, 2015/2016 relacionados à circulação do DENV-1, e 2019/2020 em 

decorrência da circulação do DENV-2.  

O presente estudo reforça a importância de uma vigilância entomológica, 

ambiental, epidemiológica e laboratorial atuante, permitindo a identificação prévia de 

fatores de risco, como sazonalidade (chuva e temperatura) e a recirculação de 

diferentes sorotipos do DENV, que possibilitem o planejamento e a execução de ações 

de contingência em tempo oportuno, visando mitigar os efeitos de uma epidemia. 

Embora haja limitações decorrentes do uso de dados secundários, 

dependentes da completude dos dados, além da ausência de análises estatísticas 

inferenciais, não inclusão de variáveis sociodemográficas e o período de seis anos, o 

presente estudo retrata a problemática da dengue em MS. Há décadas as mesmas 

ações na tentativa de controle e contingenciamento do Ae. aegypti e das doenças a 

ele relacionadas, têm sido realizadas sem obter êxito. Com as mudanças ambientais, 

crescimento urbano desordenado, acarretando em cada vez mais eventos extremos 

e o aumento da temperatura média global, aumento e intensidade das chuvas, o risco 

das arboviroses atingirem novas áreas com uma população ainda mais suscetível e 

vulnerável é iminente. Desse modo, novas metodologias no enfrentamento das 

doenças transmitidas por artrópodes se fazem necessárias, tais como o Método 

Wolbachia, a estratificação de áreas de risco para às arboviroses, estação 

disseminadora de inseticida, inseto estéril, entre outros, visando melhorar o modo 

como lidamos com a dengue e demais arboviroses. 
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ANEXO A 

 
 

 
Figura A: Municípios de Mato Grosso do Sul (Fonte: IBGE modificado). 
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