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RESUMO 

 

A dengue é uma doença viral de regiões tropicais com importância na 

Saúde Pública. Tendo como levantamento dados epidemiológico de dengue junto 

à Secretaria do Estado da Saúde do Paraná. Tem como objetivo realizar um 

levantamento de dados epidemiológico de 2016 a 2107 acerca de relatar casos 

de dengue notificados e confirmados no Paraná, expondo seus aspectos. A 

metodologia utilizada foi uma revisão bibliográfica na qual foram utilizados artigos 

e boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde. 
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ABSTRACT 

 

Dengue is a viral disease of tropical regions with importance in Public 

Health. Having as a survey of epidemiological data on dengue at the State Health 

Department of Paraná. The objective of this study was to carry out a survey of 

epidemiological data from 2016 to 2107 about reporting dengue cases reported 

and confirmed in Paraná, exposing their aspects. A methodology used for a 

bibliographic review in which epidemiological articles and bulletins of the Ministry 

of Health are used. 
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1 Introdução 

 

Nos últimos tempos a dengue se tornou um dos grandes problemas de 

saúde pública no Brasil. A dengue representa uma doença única, dinâmica e 

sistemática, podendo evoluir para remissão dos sintomas, ou então agravamento. 

(BRASIL,2016). 



A dengue é considerada uma doença tropical, cujo o agente etiológico 

viral pertence ao gênero Flavivírus da família Flaviridae, transmitida pelo mosquito 

infectado (TEXEIRA et al.,1999 e CATÃO,2011). O vírus é transmitido aos 

humanos pela picada do vetor, o mosquito Aedes, cujas formas imaturas, 

larvárias, existem principalmente em reservatórios artificiais de agua. A infecção 

manifesta- se geralmente após 3 a 10 dias de incubação (SILVANO ,2014). 

A OMS (Organização Mundial de Saúde) propõe uma classificação com 

duas categorias: dengue e dengue grave. Doentes com sinais de alerta devem ser 

internados em unidades de cuidados intermédios, sendo transferidos para 

unidades de cuidados intensivos (SILVANO, 2014).  

O Aedes aegypti tem sua origem na África subsaariana, onde se 

doméstico e se adaptou ao ambiente criado pelo homem, tornando-se 

antropofílico (parasita), sendo suas larvas encontradas em depósitos artificiais de 

agua (TEIXEIRA et al.,1999). Verifica-se que a doença abrange regiões da Ásia, 

América, Oriente Médio e África (SAN MARTIN et al.,2010) e representa um 

considerável problema de saúde, econômico e social para tais áreas (WHO,2009).  

A fêmea do mosquito Aedes aegypti necessita da albumina, substancia 

encontrada no sangue, para completar o processo de amadurecimento de seus 

ovos. O vetor apenas transmite o vírus, mas não seus efeitos. Esta põe ovos de 4 

a 6 vezes durante sua vida, podendo colocar mais 100 ovos de cada vez em 

locais preferencialmente com agua limpa e parada. O Aedes aegytpi costuma 

picar a pessoas durante o dia (Ministério da Saúde). 

Os criadouros preferenciais são recipientes de agua domiciliar e Peri 

domiciliar diversificados. Como pneus sem uso, latas, garrafas, pratos com vasos, 

caixa d`agua descobertas, piscinas sem uso dentre outros(NEVES,2005). 

  As larvas se alimentam principalmente de microrganismos aquáticos (fito 

plâncton, zooplâncton e bentos) e matéria orgânica sedimentada. As pupas vivem 

da reserva nutricional acumulada no ultimo estagio larval e não se alimentam. É 

na fase de pupa que ocorrem as profundas e radicais transformações que vão 

preparar o inseto para a transição do habitat para o 

terrestre(MARCONDES,2011).  

A infecção pelo vírus dengue pode ser assintomática ou sintomática. Uma 

das primeiras manifestações é a febre que tem duração de dois a sete dias, 



geralmente alta em torno de 39ºC a 40ºC. Casos hemorrágicos vão desde leves 

sangramentos gengivais a manifestações graves, como hemorragias 

gastrintestinal, intracraniana e derrames (BRASIL,2016). 

São conhecidos quatro sorotipos da dengue o DEN 1(detectado em 

1987), DEN 2(detectado em 1997), DEN 3(detectado em 2002) e DEN 4, soro 

logicamente relacionado, mas antagonicamente distintos (TEXEIRA et al.,1999 e 

CATÃO,2011). Indivíduos infectados com um sorotipo viral adquirem imunidade 

duradoura especifica para o mesmo, mais não para os outros três tipos. Em áreas 

endêmicas a população pode ser acometida por diferentes sorotipos aumentando 

o risco de desenvolver a dengue hemorrágica (HALSTEAD,1970; 

HALSTEAD,1980). 

Os órgãos de saúde usam diversas abordagens para solucionar os 

problemas de transmissão da dengue, como a promoção de campanhas 

educativas em diversas mídias, (TV, internet, folders, panfletos, etc.) para 

controlar os vetores pela extinção dos criadouros da forma larvária do mosquito 

Aedes aegypti e aplicação de inseticida para eliminar as formas imaturas e 

adultas desse mosquito (CHIARAVALLOTI,2012). 

 

2 Objetivo 

 

Tem como objetivo realizar um levantamento bibliográfico de dados 

epidemiológico junto a Secretaria do Estado da Saúde do Paraná acerca de 

relatar os casos de dengue notificados e confirmados no Norte do Paraná.  

 

3 Metodologia 

 

Trata- se de pesquisa realizada por meio de acesso de dados junto a 

Secretaria de Estado da Saúde (SESA) Superintendência de Vigilância em 

Saúde. Este órgão apresenta a situação e dados de períodos de 

acompanhamento epidemiológico do agravo da Dengue, Chikungunya e Zica 

Vírus no Paraná por meio de boletins. Será apresentado um levantamento que 

compreende o período de agosto de 2016 a julho de 2017. 

  



4 Resultados e discussão  

 

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde os casos de dengue se 

concentram nas regiões mais quentes do Paraná. A 15ª Regional de 

Saúde(Maringá) registrou 116 casos de dengue, dois quais 77 foram confirmados 

no município sede. Na 17ª Regional de Saúde(Londrina), 96 casos de dengue 

foram confirmados, sendo 51 no municípios. Verificou-se a incidência no Estado é 

de 2,96 casos por 100.000 hab.(330/11.163.018hab.). O ministério da saúde 

classifica como baixa incidência quando o número de casos autóctones for menor 

que 100 casos por 100.000 habitantes. 

Figura1: distribuição dos casos notificados e confirmados de Dengue no  

Paraná. 

 
Fonte: Autoria própria ,2017 

5 Considerações finais  

  

Com base nas informações obtidas na pesquisa, o Aedes aegypti 

encontra-se nas condições ideais para seu desenvolvimento no Paraná. Pelo 

número expressivo de casos, é possível concluir que Maringá e Londrina 

vivenciou uma epidemia de dengue, na qual a cidade de Maringá registrou 116 

casos de dengue, sendo 77 casos confirmados no município sede, na cidade de 

Londrina houve 96 casos de dengue que foram confirmados, sendo 51 no 

municípios. Diante desses casos, a dengue precisa ser vista como um problema 

coletivo e individual, cuja a solução está na comunidade e no Estado para 

extinguir os focos de dengue nas regiões do Paraná.  
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