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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1 Introdução da fundamentação  

Nos dias atuais, a dengue se tornou um problema de saúde pública, isso 

devido ao aumento no número de casos da doença sendo a mais frequente das 

arboviroses que vem atingindo o ser humano. E a intensa dor muscular e fraqueza 

pode levar o doente há não conseguir levar a rotina normal levando ao afastamento 

das suas atividades diárias (FONSECA, 2002). 

 A dengue é uma doença viral, transmitida por mosquito que apresenta a 

manifestação mais rápida no mundo (BRASIL, 2009). Ocorrem aproximadamente 50 

milhões de casos de dengue e 2,5 bilhões de pessoas podem estar vivendo em 

países endêmicos da doença. É uma arbovirose mais importante entre as doenças 

reincidentes, constitui-se um dos principais problemas de saúde (BRASIL, 2009; 

TAUIL, 2002). 

Clinicamente a infecção da dengue pode apresentar-se de quatro maneiras 

variáveis, desde quadros assintomáticos até um quadro mais grave colocando a vida 

do doente em risco (DIAS, et al., 2010).  

O principal vetor da dengue no Brasil, é o Aedes aegypti, é um mosquito 

com hábitos diurno possui coloração preta, com listras e manchas brancas, 

adaptado ao ambiente urbano (TAVEIRA et al., 2001). A transmissão da doença 

ocorre através da picada do vetor contaminado pelo vírus do gênero Flavivírus, da 

família Flaviridae (SOUZA, 2010). 

A doença endêmica, ocorre praticamente em todas as regiões tropicais e 

subtropicais do planeta (SILVA et al., 2009). Países com essa características são 

mais suscetíveis, por vários fatores como por exemplo: alterações climáticas, 

variabilidade do clima, mudanças globais, armazenamento de água, irrigação, 

crescimento da população e urbanização entre outros favorecem para a proliferação 

do mosquito transmissor da dengue (SUTHERST, 2004). 

As alternativas mais usadas atualmente para combater o vetor, no Brasil, 

são os métodos químicos, mas existem outros métodos como, por exemplo, físicos, 

biológicos e genéticos (KOKOZA et al., 2000; PENNA, 2003). É controlado através 

de ações verticalizadas, com equipes formadas para fazer o controle da proliferação 

do vetor, e procura sempre conscientizar a população para a diminuição da doença 

(BRASIL, 2001).   
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1.2 A dengue e o vírus 

 

Arbovíroses vem sendo um grande problema de saúde pública em todo 

mundo, sua denominação de arbovírus vem do inglês “arthropod-borne vírus”. Pois 

parte de seu ciclo de replicação ocorre nos insetos havendo a possibilidade de 

transmitir aos humanos e outros animais pela picada de artrópodes hematófagos 

(DONALISIO et al., 2017).   

Existem mais de 545 espécies de arbovírus conhecidos, e aproximadamente 

150 deles causam doenças em humanos. As doenças causadas por esses arbovírus 

são diversas com manifestações clinicas variáveis entre elas podemos encontrar o 

vírus da dengue (LOPES et al., 2014). 

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, sua transmissão se torna 

mais fácil em clima tropicais e subtropicais. Segundo, estimativas da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), que afirmam que 2,5 bilhões de pessoas vivem em locais 

onde há a possibilidade de transmissão da doença (BRASIL, 2009).   

O vírus da dengue pertence à família Flaviviridae e ao gênero Flavivirus, é 

composto por uma fita de ácido ribonucleico (RNA), com quatro sorotipos 

conhecidos: Denv-1, Denv-2, Denv-3, e Denv-4. Os quatro sorotipos ocorrem nas 

Américas, aumentado assim o número de casos da doença (BRASIL, 2005).   

Havendo a contaminação por um dos sorotipos do vírus da dengue o 

indivíduo adquire imunidade permanente apenas para aquele sorotipo especifico. 

Teoricamente o mesmo indivíduo pode ser infectado pelos quatro sorotipos (FERES, 

2006). Sorotipos diferentes podem incidir em uma única região, possibilitando o 

aumento de complicações nos contaminados (FIOCRUZ, 2009). 

A infecção pela dengue inclui manifestação desde condições assintomáticas, 

até quadros com hemorragias e choque, podendo até levar a óbito (BRASIL, 2005). 

A doença clinicamente pode apresentar-se de quatro formas diferentes: Infecção 

Inaparente, Dengue Clássica, Febre hemorrágica da dengue e Síndrome de choque 

da dengue (BRASIL, 2009). 

A infecção Inaparente, ou seja, o quadro de dengue assintomático tem-se 

quando a   pessoa é infectada pelo vírus e não apresenta nenhum sintoma da 

doença, sendo sua ocorrência muito frequente, atingindo cerca de 50% dos casos 

de dengue (TAVARES, 2014).  
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Dentre os sintomas da Dengue clássica inclui-se, febre alta (39°) seguida 

por cefaleia, mialgia, prostração, artralgia, anorexia, astenia, dor retroobitária, 

náuseas, vômitos, exantema e dor abdominal, ocorrendo mais em crianças. Pode 

ocorrer ainda pequenas manifestações hemorrágicas com duração de 5 a 7 dias, 

podendo persistir a fadiga (RODRIGUES, 2011).   

Na dengue Febre hemorrágica, os sintomas iniciais são iguais os mesmos 

da dengue clássica, mais ao 3° ou 4° dia, o quadro clínico do indivíduo afetado se 

agrava tendo agitações, letargia, pulso rápido, hipotensão, manifestações 

hemorrágicas espontâneas, cianose e diminuição   da temperatura e pode evoluir 

rapidamente para manifestações hemorrágicas. Os principais sintomas são febre 

alta, fenômenos hemorrágicos, hepatomegalia e insuficiência circulatória 

(MONTENEGRO et al., 2006). 

A síndrome de choque da dengue, apresenta os sintomas como sinais de 

insuficiência circulatória, diminuição da pressão de pulso, ou hipertensão para a 

idade, reperfusão capilar prolongada, pele fria e úmida e agitação. O choque é de 

início agudo e acontece em geral depois de 2 a 5 dias de febre. O choque é de curta 

duração, e o paciente normalmente não resiste e morre nas primeiras 24 horas, ou 

se recupera rapidamente após uma adequada reposição de fluidos (SINGHI, 2007). 

É importante que o indivíduo que apresente algum sintoma, faça os exames 

pra detectar a doença, pois a identificação precoce da dengue pode evitar o 

agravamento e a ocorrência de óbitos (NÚCLEO TELESSAÚDE ESTADUAL DO 

RIO GRANDE DO SUL, 2015). 

A dengue é uma doença que não tem vacina para sua contenção, no   

entanto, sua prevenção ocorre de maneiras e atitudes para deter o vetor atuando 

diretamente na destruição de lugares que podem ser possíveis criadouros como; 

garrafas com água, pneus velhos, pratos de vaso de plantas, caixas de água sem 

tampa, embalagens, tambores, calhas em desnível que escorrem águas de chuva e 

ralos, latões, sacos plásticos, entre outros e assim diminuímos a proliferação   do 

vetor (BRASIL, 2008).  

A incidência da dengue vem crescendo mundialmente. O clima favorece 

para o crescimento de casos da doença e distribuição da dengue, mas outros fatores   

também favorece para mudanças globais, temos como exemplo; a urbanização, 

crescimento da população, a falta de saneamento básico, o controle ineficaz dos 
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mosquitos, entre outros (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 

2012). 

 

1.3 Aedes: o vetor da dengue 

 

Existem várias espécies de mosquitos do gênero Aedes, que podem 

transmitir o vírus da dengue. No Brasil encontramos duas espécies; o Aedes aegypti 

e o Aedes albopictus, porém, os casos registrados de dengue no Brasil são 

decorrentes do Aedes aegypti, pelo fato dessa espécie ser mais adaptada ao 

ambiente domiciliar (SOUZA, 2008). 

A classificação do Aedes aegypti e o Aedes albopictus se apresenta da 

seguinte maneira pertencem ao Filo Arthropoda, Classe Hexapoda, Ordem Díptera, 

Família Culicidae e Gênero Aedes (BRASIL, 2001).  

Conforme Barreto e Teixeira (2008), o Aedes aegypti é uma espécie de 

origem africana que provavelmente, dispersou–se para o continente americano no 

período colonial, enquanto o Aedes albopictus, segundo Borges (2001), é originário 

do continente asiático, onde sua dispersão na América, África, Europa Meridional, 

algumas ilhas no Pacifico e Havaí se deu com o comércio interacional de pneus 

usados. Foi disseminado passivamente pelo homem, sendo hoje, considerado um 

mosquito cosmopolita (SESA, 2021).   

O Aedes aegypti, possui uma aparência inofensiva, de cor preta com listras 

brancas no corpo e pernas e mede aproximadamente um centímetro. Sua picada 

não dói e nem coça, o quando adulto vive em média 45 dias e costuma picar nas 

primeiras horas da manhã e final da tarde. Estudos comprovam que a fêmea voa até 

mil metros   de distância de seus ovos (BRASIL, 2006). 

Conhecer o ciclo de vida do vetor (Aedes aegypti), contribui para avaliar 

formas de combate. O mosquito é uma espécie doméstica, que se reproduz, em 

lugares onde se encontra água limpa e parada; perto ou distante de habitações em 

lixos amontoados que podem conter água.  O ciclo de vida do Aedes aegypti, se 

divide em quatro estágios:  ovo, larva, pupa e adulto (SILVA, 2006). 

O ovo, é depositado em condições adequadas, em lugares quente e úmidos, 

os embriões que ficam dentro do ovo leva aproximadamente de 2 a 3 dias para se 

desenvolverem e eclodirem se as condições de umidade forem favoráveis. Os 
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embriões correm o risco de enfraquecer e até morrer nessa fase se caso os ovos 

secarem, mais se seu desenvolvimento for adequado os ovos do mosquito se 

tornaram resistentes e poderão sobreviver por um grande período (COSTA, 2001).  

Esse ovo mede cerca de 1mm de centímetro de comprimento, com o 

contorno alonga e fusiforme.  E no momento da postura os ovos são brancos, mas 

as primeiras 24 horas adquirem uma cor escura, a formação do embrião se completa 

em 48 horas (SILVA et al., 2006). E quando não encontra lugares apropriados, a 

fêmea do Aedes aegypti, em casos excepcionais, pode voar a grandes distâncias 

em busca de outros locais para depositar seus ovos (BRASIL, 2008).  

 

Figura 1 – Fases de desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti. 

 

Fonte: Disponível em: <http://prevencaoemais.com/campanhas/todos-contra-a-dengue-
todos>. 

 

O período larval, é de intensa alimentação e crescimento em ambientes 

úmidos ou com água parada. Dependente da temperatura, em condições favoráveis 

o período larval pode durar 5 dias, ou até de 7 a 14 dias. O corpo da larva é dividido 

em tórax, cabeça e abdômen e nele encontra-se o segmento anal e o sifão 

respiratório. Já as pupas não alimentam, e nessa fase ocorre a metamorfose para o 

estágio adulto. O estágio de pupa tem duração de 2 a 3 dias, podendo ser 

observado a divisão corporal em cefalotórax e abdome e corpo em forma de vírgula 

(COSTA, 2001; CDC, 2018; CHICO ALDAMA et al., 2019). 
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O mosquito adulto descansa na superfície da água por um curto tempo, 

podendo secar-se suas asas e seu corpo logo após eles voam atrás de seus 

companheiros, os machos desenvolvem mais rápidos do que a fêmea. A fêmea 

adulta acasala com o macho perto do local de reprodução no final da tarde, elas 

acasalam somente uma vez, mais é o necessário para fertilizar vários lotes de ovos 

que ela reproduz. Para a reprodução de ovos a fêmea precisa de proteínas 

adquiridas por meio do repasto sanguíneo (CHITOLINA, 2018).  

 

1.4 Transmissão e prevenção da dengue  

 

De acordo com Brasil (2005), a transmissão da dengue, ocorre através da 

picada do mosquito fêmea do Aedes aegypti, em um humano infectado. Após o 

repasto sanguíneo, em cerca de 8 a 12 dias de incubação, mosquito está apto a 

transmitir o vírus para outro humano  

Não ocorre transmissão do vírus por qualquer outra forma de contado entre 

pessoas contaminadas com as sadias, nem mesmo por meio de água ou alimento 

(BRASIL, 2005). A transmissão da doença se dá por dois ciclos, sendo um 

intrínseco, que acontece no ser humano e o extrínseco no vetor. O homem é um 

transmissor em potencial enquanto houver presença de vírus no sangue. No 

mosquito, o vírus localiza-se as glândulas salivares, onde se multiplica e pode ser 

disseminado por cerca de 6 a 8 semanas, que determina o período de vida do vetor 

(BRASIL, 2005).  

Em países tropicais como o Brasil, onde as condições do meio ambiente 

favorecem o desenvolvimento do mosquito somam-se outros agravantes como o 

crescimento global da população, a urbanização e as condições socioambientais, 

como falta de tratamento, pouco saneamento básico, distribuição de renda 

inadequada, destinação do lixo, população com nível baixo de escolaridade favorece 

para a proliferação do vetor (CLARO, 2004; COSTA, 2011). 

Pesquisas tem comprovado como o artigo de Câmara (2009), que o clima 

tem grande influência na dispersão do mosquito Aedes aegypti. Pois a dengue é 

considerada uma doença tropical, se prolifera na maioria das vezes em países 

tropicais, pelo fato do clima quente e úmido, pois nesses países a uma grande 

necessidade de pesquisas para prevenção desta doença. E as condições 
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socioambientais favorecem também a proliferação do vetor transmissor da dengue 

(SILVA, 2007). 

Outro fator não menos importante que pode favorecer para a proliferação 

do vetor transmissor e a temperatura da superfície e precipitação correlacionadas 

com número de casos da doença (LIMA; BARROZO; MATAVELI, 2018). Confirma-

se que a temperatura elevada da superfície e o calor urbano influência no 

aumento dos casos de dengue (ARAÚJO et al., 2015) 

A grande dispersão da doença ocorre na sua grande maioria no período   do 

verão, os meses de dezembro, janeiro e fevereiro são os mais críticos pois neste 

período são registrados maiores índices de chuva, e taxas altas de umidade do ar e 

temperaturas altas conforme Costa et al. (2013).  

A grande preocupação do vírus da dengue está relacionado a sua 

morbidade, mortalidade e necessidade de várias estratégias para o seu controle, tais 

características tem gerado estratégias para o seu controle; gerado estimativas de 

100 milhões de casos mundiais, um número bastante alto de casos (PESSANHA et 

al., 2002). 

Para reduzir a transmissão do vírus da dengue é importante, controlar o 

vetor ou a interrupção do contato humano-vetor. Práticas para o controle da 

transmissão devem ficar atentos ao principal vetor o Aedes aegypti, os habitat em 

seus estágios imaturos e adultos, na sua casa e nas imediações e também em 

locais de trabalho. É mais importante ter como alvo os habitat mais produtivo em vez 

de todos os criadouros principalmente quando há restrições de recursos (BRASIL, 

2009). 

A prevenção da dengue, depende fundamentalmente da diminuição do 

mosquito vetor da doença no domicílio e peridomicílio.  Pois o mosquito se abriga 

em lugares em recipientes que acumulam água limpa e parada, onde   passam a ser 

focos para a proliferação do Aedes aegypti. Sendo assim, o controle contribui para a 

redução da reprodução e dispersão nos locais urbanos (CORRÊA, 2005). 

Existem medidas simples que a população pode realizar para se prevenir     

como por exemplo: uso de inseticidas parasse livrar dos mosquitos endêmicos; uso 

de roupas compridas que cobrem braços e pernas principalmente durante o início e 

no final da tarde, quando se aumenta o risco de ser picado pelo mosquito; usar 

repelente, fazer limpeza e vedar caixas de água, tanques e outros recipientes que 
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poderá conter água, entres outras ações. Para evitar criadouros do Aedes aegypti 

(SHARP et al., 2018).    

É possível prevenir epidemias de grandes dimensões e números altos de 

casos da doença por meio de aprimoramento da Vigilância epidemiológica. Se 

tratando da dengue é necessário que se determine, diante dos conhecimentos 

científicos, tecnológicos disponíveis quais são os objetivos das atividades de 

controle a serem alcançados e medidas preventivas adequadas ao objetivo (TAUIL, 

2002). 

Atividades educativas foram elaboradas com intuito de ampliar 

conhecimentos, dos alunos e mostrou que essas ações auxiliam na ampliação do 

conhecimento sem estarem associadas a mudanças de comportamento da 

população. Que observou-se uma diminuição da infestação do mosquito vetor, na 

região, esta estratégia foi eficaz, e se recomenda a aplicação essas atividades de 

forma continuada (SANTOS et al., 2012). 

Entre essas iniciativas o Ministério da Saúde elaborou o plano de 

Continência Nacional para Epidemias de Dengue. Tem como intuito auxiliar a União 

na resposta ás epidemias de dengue, neste documento são definidas as 

responsabilidades no nível federal e a organização necessária para atender a 

situações de emergência relacionadas a dengue, visando a integralidade das ações, 

das ações, a prevenção e ao controle dos processos epidêmicos (BRASIL, 2015b).     

Mas ainda são encontradas muitas dificuldades nas ações de prevenção 

contra a dengue, necessitam de uma reestruturação, visto que a doença ainda é 

uma ameaça constante, que precisa ser abordada de forma transparente e de 

grande responsabilidade e não apenas com ações concentradas nos períodos 

endêmicos (ALECRIM et al., 2016).  

 

1.5 Momentos endêmicos da dengue no mundo 

 

Primeiros casos relatados tanto clínicos como compatíveis com a doença 

foram de 610 anos a. C, encontrados em uma enciclopédia chinesa. Outros casos 

descrevendo uma doença febril aguda foram descritos no ano de 1635 no oeste da 

Índia Francesa e em 1699 no Panamá (GUBLER, 1998; MARTINS, 2002).  
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Vários autores consideram que a primeira epidemia que tem informação 

ocorreu em 1779, na Ilha de Java em Jacarta e no Egito, seguidos pela epidemia da 

Filadélfia, estados Unidos um ano depois (TEIXEIRA et al., 2001). 

E a segunda guerra mundial teve um favorecimento na circulação de vários 

sorotipos virais numa mesma área geográfica. A partir desse período, apareceram 

surtos de febre hemorrágicos graves que foram identificados como dengue 

hemorrágica. O primeiro registro ocorreu no ano de 1953, nas Filipinas, e logo após 

no Vietnã do Sul, Cingapura, Malásia e Indonésia (TORRES, 2002; BRASIL, 2001). 

No século XIX, com desenvolvimento do transporte comercial entre Caribe e 

do Sul dos Estados Unidos, permitiu a ocorrência de grandes surtos epidêmicos da 

doença. Sendo o primeiro deles no Caribe e na Costa Atlântica dos Estados Unidos 

no ano de 1827. A doença espalhada no Caribe atingiu o outro lado do mundo com 

vários registros de epidemias principalmente a Austrália (TORRES, 2005). 

Segundo Martins (2002), reapareceram epidemias graves, em vários países, 

com circulação dos quatro sorotipos do vírus (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-

4), que vem nos atingindo até os dias de hoje.    

 

1.6 Momentos endêmicos da dengue no Brasil 

 

O Aedes aegypti foi reintroduzido no Brasil, nos anos entre 60 e 70.  

Confirma-se laboratorialmente a primeira epidemia com 11 mil casos de dengue, em   

Boa Vista, Roraima, foram causadas pelo vírus tipo 1 e tipo 4 (BRASIL, 2001; 

LONDRINA, 2009).  

No ano 1986 a dengue se tornou um problema de saúde pública, nacional 

com a introdução do sorotipo DEV-1 no estado do Rio Janeiro e consequentemente 

houve a propagação por vários estados do país (NOGUEIRA; MIAGOSTOVICH, & 

SHATMAYR, 2000). O Brasil como um todo foram notificados 134.716 casos os 

anos entre 1986 a 1987.  Com  maior número de casos nas regiões nordeste e 

sudeste (TEIXEIRA et al., 2001). 

Logo em seguida, foi detectado a introdução do vírus DENV-2, nessa época       

foram registrados primeiros casos de dengue hemorrágica com 1.316 notificações, 

406 confirmações diagnosticados e 8 óbitos (TEIXEIRA et al., 2001).  Já em 1995, a 

dengue passou a ser registrada em todo país, em 25 estado foram detectado a 
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proliferação do vetor. O estado do Amapá e Amazonas não apresentam infestação   

do vetor (MARTINS, 2002). 

No Brasil atualmente há registros de circulação dos sorotipos DENV-1, 

DENV-2 e DENV-3 em 22 dos 27 estados.  E se observa um aumento significativa 

na ocorrência de casos de febre hemorrágica da dengue, principalmente em 

crianças o que sugere uma mudança na ocorrência de formas graves da doença em 

grupos etários mais jovens (SIQUEIRA, 2005).  

O estado do Paraná, ocupou uma posição discreta na ocorrência nacional da 

doença. Isso mudou a partir do ano 2007, onde foram registrados 25.070 casos 

autóctones, o que confirmou, o estado como região de média incidência de dengue, 

isso é superior a 100 casos por 100.000 habitantes (MELO, 2014).   
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INCIDÊNCIA DE CASOS DE DENGUE NO ESTADO PARANÁ ENTRE OS ANOS 

DE  2016 A 2019 

GONÇALVES, E. J. F.1;  

VILELA, V. L. D.2. 

RESUMO 

A dengue é uma arbovirose que atinge um número crescente de casos nos últimos 
anos no Brasil. Mediante a importância de conhecer as implicações da dengue para 
a saúde, este estudo tem como objetivo analisar a ocorrência de dengue no Paraná, 
considerando registro de casos da doença durante o período de 2016 a 2019. Trata-
se de uma coleta de dados, realizada por meio do Sistema Nacional de Notificação 
(SINAN) online, por arquivos da Vigilância Epidemiológica e informações contidas no 
DATASUS, e artigos científicos. Os resultados obtidos mostraram os maiores 
registros de casos da doença em 2016 com 54.390 casos, e uma diminuição de 
infectados nos anos 2017 e 2018, e novamente elevando-se em 2019. Conclui-se 
que ainda existe a necessidade de aperfeiçoar as estratégias da Educação em 
Saúde. A busca da eficiência no combate da dengue é desejada uma vez que se 
visa a prevenção e redução de doenças controláveis, e a participação das escolas e 
uso de redes sociais podem agregar melhores oportunidades na formação e 
conscientização contínuas da população.  
 
Palavras-chave: Epidemiologica. Registro de casos. Arbovirose.  

 

ABSTRACT 

Dengue is an arbovirus that affects an increasing number of cases in recent years in 
Brazil. Due to the importance of knowing the implications of dengue for health, this 
study aims to analyze the occurrence of dengue in Paraná, considering the 
registration of cases of the disease during the period from 2016 to 2019. This is a 
data collection, carried out through the National Notification System (SINAN) online, 
through Epidemiological Surveillance files and information contained in DATASUS, 
and scientific articles. The results obtained showed the highest records of cases of 
the disease in 2016 with 54,390 cases, and a decrease of infected in 2017 and 2018, 
and again rising in 2019. It is concluded that there is still a need to improve education 
strategies in Health. The search for efficiency in the fight against dengue is desired 
since it aims to prevent and reduce controllable diseases, and the participation of 
schools and the use of social networks can add better opportunities in the continuous 
education and awareness of the population. 
 
Keywords:  Epidemiology. Case records. Arboviruses. 
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1 INTRODUÇÃO  

A dengue se tornou um grande problema de saúde pública no mundo, onde 

bilhões de pessoas estão sob o risco de contrair a doença. As mudanças ambientais 

e climáticas junto com as condições da saúde pública, se torna cada vez mais difícil 

o combate da doença, e principalmente, o combate do mosquito vetor (PEGO, 

SANTOS; LIMA, 2014).  

O Brasil, é um dos países mais afetados, pela dengue, e considerada uma 

doença tropical, em razão do clima quente e úmido, e aliado, ás condições 

socioambientais que constituem elementos favoráveis a proliferação do vetor 

transmissor (SILVA; ARIANO; SCOPEL, 2008). 

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda causada por um vírus, com 

manifestações clinicas variáveis com quadros assintomáticos até quadros de 

hemorragia grave ou síndrome do choque, podendo levar a óbito (BÄCK & 

LUNDKVIST, 2013; GIANGIACOMO, 2015). 

O agente etiológico dessa doença é um vírus que faz parte da família 

Flaviviridae e do gênero Flavivirus, considerado um arbovírus, isto é, um vírus que 

realiza parte de seu ciclo de replicação em artrópodes hematófagos. No caso da 

dengue no Brasil, o artrópode vetor é um díptero, o Aedes aegypti (BRASIL, 2005, 

WEAVER; REISEN, 2010). 

São conhecidas até então quatro sorotipos do vírus da dengue (DENV), O 

Denv-1, Denv-2, Denv-3, e em 2010 houve registro do primeiro caso no Brasil da 

Denv4 em Boa Vista (RO) (BRASIL, 2005; AMARAL; DANSA-PETRETSKI, 2012). 

Dessa forma, o complexo dengue constituído por quadro sorotipos que apresentam 

cepas com características antigênicas diferentes (GEBHARD; FILOMATORI; 

GAMARNIK, 2011).  

O culicídeo Aedes aegypti é o principal vetor da doença no Brasil. Este 

mosquito tem hábitos diurno e vespertino (BRASIL, 2009), além da preferência por 

locais urbanos e intradomiciliar. Somente as fêmeas têm o hábito alimentar 

hematófago, e se alimenta principalmente de sangue humano para a maturação de 

seus ovos, sendo a postura deles em ambientes de água parada e limpa (DIAS et 

al., 2010). 

Em 1970, nas Américas houve a interrupção do programa de erradicação do   
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Aedes aegypti, então resultou em mudanças epidemiológicas, permitindo um rápido 

aumento na manifestação do vetor. Surgindo novas epidemias nas Américas após 

um período sem transmissão (BÄCK; LUNDKVIST, 2013). 

Em 2019, foram notificados 1.439.471 casos prováveis de dengue no país. E 

devido a essa prevalência de dengue, o tema tem sido foco de estudos (BRASIL, 

2019).    

É de grande importância perceber o impacto epidemiológico da dengue na 

sociedade, e perceber as dificuldades para o controle e diminuição da dispersão do 

mosquito transmissor. O maior problema enfrentado é obter a conscientização da 

população, uma vez que requer desta, mudanças de atitudes e comportamentos 

para promover o controle da dengue (PEREIRA et al., 2011).   

Pelo fato da dengue ser um dos principais problemas de saúde no Brasil e 

inclusive no Paraná, com grandes riscos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, 

considera-se importante a realização desta pesquisa com o intuito de ampliar 

conhecimento a respeito do número de casos da doença para contribuir na redução 

da ocorrência de casos, com a conscientização da população. 

 

2 OBJETIVO  

 

Analisar a incidência de dengue no Paraná, considerando os registros de 

casos da doença informados pelo SINAN durante o período de 2016 a 2019. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Este artigo tratou de um estudo descritivo, utilizando informações de bancos 

de dados online como SINAN, Tabnet e DATASUS, acesso a artigos específicos, 

manuais do Ministério da Saúde que contemplam sobre a dengue e Google 

acadêmico. Nesta pesquisa foram analisados dados referentes ao Estado do 

Paraná, relacionados aos períodos epidemiológicos de dengue entre os anos 2016 a 

2019, verificando os casos suspeitos da doença, confirmados, por idade acometida, 

raça e, gênero (BRIGAGÃO; CORRÊA, 2017).  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 



24 

 

 
 

No período 2016 a 2019 foi realizado um levantamento e avaliação de casos 

de dengue notificados no Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN), 

do Estado do Paraná. Conforme, os números de casos encontrados entre 2016-

2019, foram notificados no total 90.117, casos prováveis de dengue no Paraná.  

A maior incidência de casos da doença se deu em 2016 com 54.390 casos 

notificados. É importante destacar que nos anos 2017 e 2018 houve uma baixa 

significativa nos números de dengue comparado com os anos de 2016 e 2019 

(Quadro 1).  

 

QUADRO 1 – Número de casos notificados de dengue, distribuídos por faixa etária 
no Paraná entre os anos analisados. 

Casos/Idade 2016 2017 2018 2019 
Em branco/Ign 8 1 1 1 

<1 Ano 379 17 10 320 

1-4 856 26 16 682 

5-9 1.690 46 42 1.512 

10-14 3.236 65 56 2.461 

15-19 5.735 83 52 2.805 

20-39 19.890 351 289 11.971 

40-59 15.690 166 201 10.035 

60-64 2.572 23 27 1.627 

65-69 1.776 17 24 1.152 

70-79 1.946 16 22 1.225 

80 e + 612 15 7 343 

Total de casos 54.390 826 767 34.134 

Total de casos de 2016 a 2019 90.117 

     Fonte:  SINAN Net. 2021. 
     Legenda: Em branco/Ign: Evolução do caso ignorada. 

  

A faixa etária com maior número de casos da doença foi de 20-39 anos de 

idade com 19.890, e nas faixas etárias de 40-59 com 15.690 casos em 2016. Tendo 

ocorrido nesse ano, a maior epidemia no estado do Paraná (BRASIL, 2020).  

 Esses dados estão de acordo com outros estudos brasileiros que mostraram 

que o maior número de casos ocorre em faixas etárias adultas (CAVALCANTI et al., 

2010). Flauzino, Souza-Santos & Oliveira (2009) explicam que nessas faixas etárias 

as pessoas se encontram mais expostas em consequência estarem em idade 

economicamente ativa. 

Comparando com outras idades, observou-se que a idade entre <1 ano e de 

1 a 4 anos de idade apresentaram um número menor de casos registrados de 
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dengue. No entanto, não existe um comportamento único de ocorrência de dengue 

por idade.  

O motivo pelo qual ocorrem poucos casos da doença na infância pode estar 

relacionado ao fato de que o início da doença pode passar despercebido e ser 

confundido os sintomas com outra de outra doença, uma vez que a sua identificação  

se daria apenas quando ela atingir um quadro clinico mais grave (BRASIL, 2016).  

Podemos verificar no quadro 2, que o maior número de casos da doença 

registrados pela raça, é a cor branca durante o período analisado, e principalmente 

no ano de 2016, onde se tem 62.625 casos notificados da doença no Paraná 

(BRASIL, 2021). 

  

Quadro 2 – Número de casos notificados de dengue distribuídos por Raça no Paraná 
entre os anos analisados. 

Casos/Raças 2016 2017 2018 2019 Total 

Ign/Branco 5.470 103 48 2.040 7.661 

Branca 44.070 1.637 1.007 31.878 78.592 

Preta 2.145 81 42 1.745 4.013 

Amarela 723 24 17 332 1.096 

Parda 10.160 370 292 8.883 19.705 

Indígena 57 1 - 53 111 

Total 62.625 2.216 1.406 44.931 111.178 

     Fonte: SINAN Net. 2021. 
     Legenda: Em branco/Ign: Evolução do caso ignorada. 
  

Quanto à raça, a branca foi a categoria com maior notificação da dengue, 

seguida pela raça parda. Não foram encontrados subsídios para associar à alta 

incidência da dengue na raça branca, a não ser pelo fato que a maioria da 

população do Estado ser constituída pela raça branca (67,6%) seguida da cor parda 

(27,8%) conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

(PNAD Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (BEM 

PARANÁ, 2017). 

Da mesma forma, verificou-se que existe um número elevado de casos da 

doença entre a raça ignorada, provavelmente relacionado ao fato da classificação 

dos indivíduos em relação à cor ainda ser considerada subjetiva, gerando dificuldade 

para o profissional definir e que opta por anotar raça ignorada (SANTOS, 2009).  
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Por outro lado, de acordo com Sierra, Kouri & Guzmán (2007), a raça branca 

possui mais casos notificados, pois é mais susceptível à dengue e a raça preta é 

mais resistência dentre todas as outras raças. 

A distribuição de casos de dengue segundo critério o gênero (Quadro 3), 

teve maior incidência de casos o gênero feminino que no final dos 4 anos analisados 

teve 61.071 casos notificados de dengue (BRASIL, 2021). 

 

Quadro 3 – Números de casos notificados de dengue distribuídos por gênero, Paraná 
2016 a 2019. 

Casos/Gênero 2016 2017 2018 2019 Total 

Em Branco 4 - - - 4 

Ignorado 7 - - 17 24 

Masculino 28.138 1.110 710 20.121 50.079 

Feminino 34.476 1.106 696 24.793 61.071 

Total 62.625 2.216 1.406 44.931 111.178 

     Fonte: SINAN Net. 2021. 

 

Para o gênero em branco (gênero não informado) foram incluídos 4 casos 

em 2016 e 2019, e nos mesmos períodos 7 e 17 casos como registros no ignorado. 

O gênero masculino obteve mais casos de dengue no ano de 2016, com 

28.138 casos, e o gênero feminino notificou o maior número de casos em 2016, com 

34.476. 

O fato das mulheres serem mais acometidas em algumas regiões pode estar 

relacionado ao fato de que costumam procurar mais assistência médica do que os 

homens. Isso pode representar um viés nas comparações entre as taxas 

encontradas, segundo (DUTRA; COSTA; SAMPAIO, 2016).  

Segundo Roque, Santos e Medeiros (2015), existe a possibilidade dos casos 

de dengue acometer mais em mulheres por elas permanecerem mais nos lares, ou 

seja, a permanência no intradomicilar ou no peridomicílio da mulher permite a 

ocorrência da transmissão da dengue com maior facilidade ocorre com maior 

facilidade.    

Dentre os três aspectos expostos no presente trabalho, foi demonstrado que 

em 2016 mostrou um pico elevado de contaminação, marcando o período como 

importância em epidemiologia da doença no estado do Paraná. Observou-se que 
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nos anos seguintes, 2017 e 2018 houve uma queda significativa, porém em 2019 

nota-se novamente a alta nos casos da doença. 

Ferreira, Chiaravalloti Neto e Mondini (2018) afirmam que existem vários 

fatores relacionados à doenças de relevância epidemiológica como a dengue que 

apresenta padrões temporais oscilatórios e periódicos, relativos a transmissão da 

doença na comunidade, que tem sido associados a fatores intrínsecos como 

imunidade, padrão de contato, taxas de renovação e virulência, e extrínsecos como 

temperaturas, umidades e pluviosidade.  

  

5 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa abordou os dados coletados nos registros do SINAN com as 

notificações de casos notificados de dengue, no estado do Paraná. Nos quatro anos 

analisados foram notificados no total de 91.965 casos da doença. 

 O ano de 2016 foi o ano de maior incidência de casos de dengue, seguindo 

de controle nos anos de 2017 e 2018, logo após novamente muitos casos 

apresentados no ano de 2019.  

Existe a necessidade de mudanças nas estratégias e ações de Educação 

em Saúde que ainda não atinge a conscientização e participação da população, em 

somar forças aos programas já estabelecidos, permitindo a entrada de fiscais nos 

terrenos para vistorias, descarte correto do lixo, denúncia de qualquer irregularidade 

que possa favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti á secretaria da 

Saúde do município. 

É importante que ações práticas relacionadas ao controle do vetor Aedes 

aegypti sejam inseridas no contexto educacional como fator de preservação da 

saúde. As escolas podem ser fortes aliadas na transformação social e cultural dos 

alunos.  

Considera-se importante as inovações a exemplo do uso das redes sociais 

tão presente na vida da população nos dias de hoje, e que tem um alto poder 

educativo. Dessa forma, deve ser mantido em permanente construção da educação 

ambiental e formação do cidadão, a fim de alcançar a conscientização da população 

como um todo.  
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ANEXO A – NORMAS DA REVISTA 

NORMAS PARA A PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS - REVISTA F@PCIÊNCIA 
 

Os artigos encaminhados serão submetidos à avaliação de até três 

consultores, especialistas na área atinente à temática do artigo, e a aprovação do 

Comitê Editorial da F@P CIÊNCIA, com base nas Normas Próprias de Publicação da 

Revista Eletrônica. 

O ISSN da revista eletrônica é 1984-2333 e o título abreviado é F@P Cien., 

forma que deve ser usada em bibliografias, notas de rodapé, referências e legendas 

bibliográficas. 

Serão aceitos trabalhos para as seguintes seções: 

(1) Revisão – revisão da
 literatura; 

(2) Artigos – resultado de pesquisa de natureza empírica, experimental ou 

conceitual (mínimo de 05 e o máximo de 12 laudas); 

(3) Notas – nota prévia, relatando resultados parciais ou preliminares de 

pesquisa; 

(4) Resenhas – resenha crítica de livro (As Resenhas poderão ter no máximo 

três páginas e deverão tratar de livros publicados nos últimos 05 anos); 

(5) Fórum – seção destinada à publicação de 2 a 3 artigos coordenados entre 

si, de diferentes autores, e versando sobre tema de interesse atual. 

Os autores devem submeter os manuscritos no formato eletrônico, 

exclusivamente, por meio do endereço fapciencia@fap.com.br, já configurados para o 

papel A4, observando as seguintes indicações do arquivo: 

- Salvo em modo “doc” ou “rtf”; 

- Margens sup/esq de 3 cm e inf/dir de 2 cm; 

- Fonte Arial 12 no corpo do texto. (Em nota de rodapé, a fonte é Times New 

Roman 10, alinhada à esquerda); 

- Espaçamento entre linhas de 1,5 cm. 

Os textos deverão ser escritos em português e as figuras, gráficos e tabelas, 

se necessários, devem ser incluídos diretamente no texto no formato JPG, JPEG ou 

GIF, nos locais adequados e não em anexo, seguindo as normas da ABNT. Veja 

modelo no Guia de Normas Trabalhos Acadêmicos, no site da FAP. 

 

Na primeira página figurará: 

1) Título do trabalho (Arial, tamanho 12, negrito, centralizado e caixa alta, sem 

ponto final); 

2) Autoria (graduando e orientador – um abaixo do outro (apenas o autor 

graduando sublinhado), alinhados à direita, fonte arial 12, primeiro sobrenome por extenso 
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em caixa alta, vírgula, nome com a abreviação das iniciais, indicando numeração de 

referência com especificação em nota de rodapé); 

Exemplo: 

O USO DA REALIDADE VIRTUAL COMO RECURSO FISIOTERAPÊUTICO EM 

PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL: ESTUDO DE CASO  

  

PARRA, R. R. G.1  

 ANDOLFATO, K. R.2  

ARREBOLA, M. S.3 

 

Nota de rodapé na nota constará a descrição do(s) autor(es): nome completo por 

extenso, instituição a que pertence, fonte financiadora (quando necessário), ano, e email de 

contato (fonte 10, Times New Roman, alinhado à esquerda, espaçamento simples); 

Exemplo: 

1 Raquel Ribas Gallo Parra. Graduanda do Curso de Fisioterapia da Faculdade de 

Apucarana – FAP. Apucarana – Pr. 2019. Contato: raquel.ribas96@hotmail.com 

2 Kleber Rogério Andolfato. Orientador da pesquisa. Coordenador e Docente do 

Curso de Fisioterapia da Faculdade de Apucarana – FAP. Apucarana – Pr. 2019. 

Contato: kleber.andolfato@fap.com.br 

3 Mayenne Souza Arrebola. Coorientadora da pesquisa. Preceptora do Curso de 

Fisioterapia da Faculdade de Apucarana – FAP. Apucarana – Pr. 2019 

 

4) Resumo e Abstract (as palavras RESUMO e ABSTRACT são em negrito, arial 12, 

maiúsculas e alinhadas à esquerda; já o texto deve ser em fonte arial, sem negrito, 

tamanho 12, conter de 100 a 250 palavras, e ter de 3 a 5 palavras-chave separadas 

por ponto, com as iniciais em maiúsculo (NBR 6022); 

Os textos destinados a seção de Artigos devem impreterivelmente apresentar os tópicos: 

INTRODUÇÃO, OBJETIVOS, METODOLOGIA, RESULTADOS E DISCUSSÃO, 

CONCLUSÃO E REFERÊNCIAS. Estes tópicos não são numerados, a fonte é arial, 

tamanho 12 e deve ser em caixa alta. A introdução e objetivos podem vir de forma separada 

ou conjunta, bem como os resultados e discussão. Se necessárias alterações de pequena 

monta serão realizadas pelo Conselho Editorial visando adequação às normas e melhoria do 

texto 
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As citações de autores no corpo do texto subordinar-se-ão às Normas Técnicas da ABNT – 

NBR 10520. Lembrando que é obrigatória a menção do número de página quando se tratar 

de citação direta 

 

NORMAS PARA A PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS - REVISTA F@PCIÊNCIA 
 

Os artigos encaminhados serão submetidos à avaliação de até três 

consultores, especialistas na área atinente à temática do artigo, e a aprovação do 

Comitê Editorial da F@P CIÊNCIA, com base nas Normas Próprias de Publicação da 

Revista Eletrônica. 

O ISSN da revista eletrônica é 1984-2333 e o título abreviado é F@P Cien., 

forma que deve ser usada em bibliografias, notas de rodapé, referências e legendas 

bibliográficas. 

Serão aceitos trabalhos para as seguintes seções: 

(6) Revisão – revisão da
 literatura; 

(7) Artigos – resultado de pesquisa de natureza empírica, experimental ou 

conceitual (mínimo de 05 e o máximo de 12 laudas); 

(8) Notas – nota prévia, relatando resultados parciais ou preliminares de 

pesquisa; 

(9) Resenhas – resenha crítica de livro (As Resenhas poderão ter no máximo 

três páginas e deverão tratar de livros publicados nos últimos 05 anos); 

(10) Fórum – seção destinada à publicação de 2 a 3 artigos 

coordenados entre si, de diferentes autores, e versando sobre tema de 

interesse atual. 

Os autores devem submeter os manuscritos no formato eletrônico, 

exclusivamente, por meio do endereço fapciencia@fap.com.br, já configurados para o 

papel A4, observando as seguintes indicações do arquivo: 

- Salvo em modo “doc” ou “rtf”; 

- Margens sup/esq de 3 cm e inf/dir de 2 cm; 

- Fonte Arial 12 no corpo do texto. (Em nota de rodapé, a fonte é Times New 

Roman 10, alinhada à esquerda); 

- Espaçamento entre linhas de 1,5 cm. 

Os textos deverão ser escritos em português e as figuras, gráficos e tabelas, 

se necessários, devem ser incluídos diretamente no texto no formato JPG, JPEG ou 

GIF, nos locais adequados e não em anexo, seguindo as normas da ABNT. Veja 

modelo no Guia de Normas Trabalhos Acadêmicos, no site da FAP. 
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Na primeira página figurará: 

3) Título do trabalho (Arial, tamanho 12, negrito, centralizado e caixa alta, sem 

ponto final); 

4) Autoria (graduando e orientador – um abaixo do outro (apenas o autor 

graduando sublinhado), alinhados à direita, fonte arial 12, primeiro sobrenome por extenso 

em caixa alta, vírgula, nome com a abreviação das iniciais, indicando numeração de 

referência com especificação em nota de rodapé); 

Exemplo: 

O USO DA REALIDADE VIRTUAL COMO RECURSO FISIOTERAPÊUTICO EM 

PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL: ESTUDO DE CASO  

  

PARRA, R. R. G.1  

 ANDOLFATO, K. R.2  

ARREBOLA, M. S.3 

 

Nota de rodapé na nota constará a descrição do(s) autor(es): nome completo por 

extenso, instituição a que pertence, fonte financiadora (quando necessário), ano, e email de 

contato (fonte 10, Times New Roman, alinhado à esquerda, espaçamento simples); 

Exemplo: 

1 Raquel Ribas Gallo Parra. Graduanda do Curso de Fisioterapia da Faculdade de 

Apucarana – FAP. Apucarana – Pr. 2019. Contato: raquel.ribas96@hotmail.com 

2 Kleber Rogério Andolfato. Orientador da pesquisa. Coordenador e Docente do 

Curso de Fisioterapia da Faculdade de Apucarana – FAP. Apucarana – Pr. 2019. 

Contato: kleber.andolfato@fap.com.br 

3 Mayenne Souza Arrebola. Coorientadora da pesquisa. Preceptora do Curso de 

Fisioterapia da Faculdade de Apucarana – FAP. Apucarana – Pr. 2019 

 

5) Resumo e Abstract (as palavras RESUMO e ABSTRACT são em negrito, arial 12, 

maiúsculas e alinhadas à esquerda; já o texto deve ser em fonte arial, sem negrito, 

tamanho 12, conter de 100 a 250 palavras, e ter de 3 a 5 palavras-chave separadas 

por ponto, com as iniciais em maiúsculo (NBR 6022); 

Os textos destinados a seção de Artigos devem impreterivelmente apresentar os tópicos: 

INTRODUÇÃO, OBJETIVOS, METODOLOGIA, RESULTADOS E DISCUSSÃO, 
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CONCLUSÃO E REFERÊNCIAS. Estes tópicos não são numerados, a fonte é arial, 

tamanho 12 e deve ser em caixa alta. A introdução e objetivos podem vir de forma separada 

ou conjunta, bem como os resultados e discussão. Se necessárias alterações de pequena 

monta serão realizadas pelo Conselho Editorial visando adequação às normas e melhoria do 

texto 

As citações de autores no corpo do texto subordinar-se-ão às Normas Técnicas da ABNT – 

NBR 10520. Lembrando que é obrigatória a menção do número de página quando se tratar 

de citação direta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    


