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ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA DENGUE EM CASCAVEL E OUTRO S 

MUNICÍPIOS DA DÉCIMA REGIONAL DE SAÚDE DO ESTADO DO  PARANÁ  
 
RESUMO: 

Introdução:  As chamadas Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN) são um 
problema para a sociedade há muitos anos. Dentre as DTN de maior incidência 
está a dengue, uma doença viral causada por sorotipos diferentes do vírus da 
dengue (DENV), transmitida a partir da picada da fêmea do mosquito Aedes 
Aegypti (Diptera: Culicidae). A dengue pode ser evitada e tratada, porém na 
maioria das vezes o vetor não é controlado, impedindo o combate da transmissão 
da doença. A prevenção da dengue tem se tornado um grande desafio, pois sua 
transmissão é influenciada por diversos fatores, como ambientais, climáticos, 
sociais e econômicos. A apresentação da doença compreende desde formas 
clínicas brandas, até quadros graves de hemorragias e choque, podendo evoluir 
para o óbito. Objetivos:  Analisar os casos de dengue clássica, dengue com sinais 
de alarme (DSA), dengue grave (DG) e os óbitos nos municípios da Décima 
Regional de Saúde e correlacionar com o número de casos de outros municípios 
do Paraná. Avaliar as regiões do município de Cascavel-PR com maior risco de 
contrair a doença e a influência da temperatura, precipitação e condições 
ambientais na transmissão da dengue. Metodologia:  Esta dissertação consiste em 
um estudo descritivo, transversal e retrospectivo das notificações dos casos de 
dengue nas suas diferentes formas clínicas e óbitos confirmados nos municípios da 
10ª Regional de Saúde do estado do Paraná em relação a situação epidemiológica 
da dengue em outros municípios do estado. As informações referentes aos 
municípios da 10ª Regional de Saúde foram coletadas a partir do banco de dados 
do Sistema Nacional de Agravos de Notificação da 10ª Regional no período de 
agosto de 2012 a julho 2017. Os dados referentes a outros municípios no Paraná 
foram obtidos a partir de dados públicos disponibilizados através dos boletins 
epidemiológicos no site da Secretaria de Saúde do estado. A comparação dos 
casos de dengue nos municípios da 10ª Regional e Paraná foram realizadas por 
meio da análise de Qui Quadrado para k proporções, assumindo um nível de 
significância de 0,05.  Os dados referentes ao município de Cascavel-PR foram 
obtidos pela Secretaria de Saúde do município no período de 2012 a 2016. Com 
base no número de casos de dengue deste município foi construído um canal 
endêmico, o qual torna possível determinar situações de surto e epidemia, definido 
por meio do cálculo da mediana, 1º e 3º quartis do número de casos confirmados 
em Cascavel mensalmente no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2016. 
Também, foi feito o Georreferenciamento a partir dos endereços residenciais dos 
casos confirmados da doença através do Sistema de Informação Geográfica QGIS 
(2016). Com a identificação das áreas com maior concentração de casos de 
dengue foram realizadas visitas in loco a regiões estratégicas para verificar as 
condições ambientais e presença de indicadores que pudessem estar influenciando 
na ocorrência do número de casos e transmissão da doença. Além disso, foram 
coletados dados na Vigilância Ambiental referentes ao LIRAa (Levantamento 
Rápido do Índice de Infestação para Aedes aegypti), que é uma amostragem 
larvária de Aedes aegypti feita a cada três meses em Cascavel para obter a 
estimativa da infestação pelo vetor. Os dados referentes a temperatura e 
precipitação, foram solicitados ao Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR). 
Os números de casos da dengue e as variáveis ambientais foram avaliados 
mensalmente quanto ao padrão de distribuição dos dados por meio do teste de 
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Shapiro-Wilk. Resultados : Nos municípios da 10ª Regional foram notificados 26 
casos de Dengue com sinais de alarme (DSA), 4 casos de Dengue Grave (DG) e 1 
óbito. No Paraná ocorreram 1.487 casos de DSA, 381 casos de DG e 117 óbitos. 
Quanto aos casos de DSA, foi verificado, no total de casos acumulados entre os 
períodos epidemiológicos de 2012 a 2017, que houve uma menor frequência de 
casos notificados pela Décima Regional quando comparado ao número notificado 
em todo o estado (p=0,007). Ao avaliar o número de casos de DG, no total a 
frequência notificada na Décima Regional é significativamente menor (0,08%) do 
que no restante do Paraná (0,23%; p=0,031). As frequências do número de óbitos 
observadas entre as notificações da Décima Regional e as demais do estado do 
Paraná foram estatisticamente similares em todos os períodos epidemiológicos 
(p>0,05).  No município de Cascavel, através da análise do canal endêmico 
verificou-se que em 2012, todos os meses estiveram nas zonas de controle, com 
exceção do mês de outubro; em 2013, todos os meses estiveram nestas zonas; em 
2014, 3 meses não se encontraram nestas zonas de segurança (outubro, 
novembro e dezembro); em 2015, 4 meses estiveram fora destas zonas de 
segurança (maio, junho, agosto e dezembro); em 2016, apenas o mês de 
dezembro se mostrou na zona de segurança. Com o georreferenciamento, os 
mapas de calor mostraram que há um predomínio dos casos positivos de dengue 
nas regiões oeste, centro sul e central do município, que abrange os bairros Santa 
Cruz, Alto Alegre, Coqueiral, Neva, Parque São Paulo e Centro, na maioria dos 
períodos avaliados. Durante a inspeção in loco para verificação das condições 
ambientais nos bairros em que houve recorrente concentração de casos, conforme 
verificado nos mapas de calor, foram encontrados inúmeros locais que podem 
servir como criadouros para o Aedes aegypit, dentre os quais: ferro velho, acúmulo 
de lixo e entulhos como caixas de água, garrafas, móveis e eletrodomésticos 
jogados a céu aberto e no entorno. O primeiro ciclo do LIRAa de 2016 apontou um 
dos maiores índices de infestação do período avaliado, neste período todo o 
município estava em situação de alerta ou risco de contrair a doença. As 
correlações dos números de casos de dengue e a temperatura (mínima, média e 
máxima) e precipitação mostraram associação fraca apenas entre a prevalência 
dos casos de dengue de Cascavel e a temperatura máxima. A temperatura mínima, 
média e a precipitação não apresentaram correlações significativas com a 
incidência dos casos de dengue.Conclusão : A Décima Regional tem apresentado 
percentuais crescentes de casos de dengue em relação ao Paraná, sendo que no 
último período epidemiológico representou 10% de todos os casos do estado. São 
necessários esforços e ações com foco na redução dos casos de dengue, 
principalmente nos municípios com alta incidência. Apesar de este trabalho 
demonstrar geograficamente as residências dos indivíduos que contraíram dengue 
e os locais com maior risco e encontro de criadouros nas regiões de Cascavel, não 
é possível afirmar, as causas dos casos de dengue no período avaliado. As 
variáveis ambientais como temperatura e precipitação não apresentaram 
correlação forte com os casos de dengue em Cascavel. Estudos e análises 
adicionais são necessários com o intuito de relacionar estas variáveis com as 
situações apresentadas, as quais estão intervindo na propagação da dengue no 
município. Recomenda-se que estudos com delineamentos mais específicos sejam 
elaborados para analisar fatores individuais e ambientais capazes de cooperar para 
o aumento do número de casos de dengue nestas localidades.   

Palavras chave:  Dengue; complicações, georreferenciamento, fatores ambientais 
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EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF DENGUE IN CASCAVEL AND OTH ER 
MUNICIPALITIES OF THE TENTH REGIONAL HEALTH OF THE STATE OF 

PARANÁ 

ABSTRACT: 

Introduction: So-called Neglected Tropical Diseases (NTDs) have been a problem 
for society for many years. Among the most prevalent NTDs are dengue, a viral 
disease caused by different serotypes of the dengue virus (DENV), transmitted from 
the female bite of the Aedes Aegypti (Diptera: Culicidae) mosquito. Dengue can be 
avoided and treated, but most of the time the vector is not controlled, preventing the 
fight against the transmission of the disease. Dengue prevention has become a 
major challenge because its transmission is influenced by several factors, such as 
environmental, climatic, social and economic factors. The presentation of the 
disease comprises from mild clinical forms, to severe bleeding and shock, and can 
progress to death. Objectives: To analyze the cases of classical dengue, dengue 
fever with signs of alarm (DSA), severe dengue (DG) and deaths in the 
municipalities of the Tenth Regional Health and correlate with the number of cases 
in other municipalities of Paraná. To evaluate the regions of the municipality of 
Cascavel-PR with greater risk of contracting the disease and the influence of 
temperature, precipitation and environmental conditions on dengue transmission. 
Methodology: This dissertation consists of a descriptive, cross - sectional and 
retrospective study of the reports of dengue cases in their different clinical forms 
and confirmed deaths in the municipalities of the 10th Regional of Health of the 
State of Paraná in relation to the epidemiological situation of dengue in other 
municipalities of the state. Information on the municipalities of the 10th Regional 
Health Service was collected from the National System of Notifiable Diseases 
System of the 10th Regional from August 2012 to July 2017. Data for other 
municipalities in Paraná were obtained from of public data made available through 
the epidemiological bulletins on the website of the State Health Department. The 
comparison of the dengue cases in the municipalities of the 10th Regional and 
Paraná were performed by means of the Qui Quadrado analysis for k proportions, 
assuming a level of significance of 0.05. Data on the municipality of Cascavel-PR 
were obtained by the Municipal Health Department from 2012 to 2016. Based on 
the number of dengue cases in this municipality, an endemic channel was 
constructed, which makes it possible to determine outbreak and epidemic 
situations, defined by means of the calculation of the median, 1st and 3rd quartiles 
of the number of confirmed cases in Cascavel monthly from January 2012 to 
December 2016. Also, the georeferencing was done from the residential addresses 
of the confirmed cases of the disease through QGIS Geographic Information 
System (2016). With the identification of the areas with the highest concentration of 
dengue cases, on-site visits to strategic regions were carried out to verify the 
environmental conditions and presence of indicators that could be influencing the 
occurrence of the number of cases and transmission of the disease. In addition, 
data were collected from the Environmental Surveillance for LIRAa (Rapid Survey of 
Infestation Index for Aedes aegypti), which is a larval sampling of Aedes aegypti 
done every three months in Cascavel to obtain the infestation estimate by the 
vector. The temperature and precipitation data were requested from the Paraná 
Meteorological System (SIMEPAR). The dengue case numbers and the 
environmental variables were evaluated monthly on the distribution pattern of the 
data through the Shapiro-Wilk test. Results: In the municipalities of the 10th Region 
26 cases of Dengue with alarm signs (DSA), 4 cases of severe Dengue (DG) and 1 
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death were reported. In Paraná there were 1,487 cases of DSA, 381 cases of DG 
and 117 deaths. As for DSA cases, in the total number of cases accumulated 
between the epidemiological periods from 2012 to 2017, there was a lower 
frequency of cases reported by the Tenth Regional when compared to the number 
reported throughout the state (p = 0.007). When evaluating the number of cases of 
DG, in total the frequency reported in the Regional Tenth is significantly lower 
(0.08%) than in the rest of Paraná (0.23%, p = 0.031). The frequencies of the 
number of deaths observed between the Tenth Regional and the Paraná State 
reports were statistically similar in all epidemiological periods (p> 0.05). In the 
municipality of Cascavel, through the analysis of the endemic channel, it was 
verified that in 2012, all months were in the control zones, with the exception of 
October; in 2013, they were in these areas every month; in 2014, 3 months were 
not found in these security zones (October, November and December); in 2015, 4 
months were outside these security zones (May, June, August and December); in 
2016, only the month of December showed up in the security zone. With the 
georeferencing, the heat maps showed that there is a predominance of positive 
dengue cases in the western, central and southern regions of the municipality, 
which includes the Santa Cruz, Alto Alegre, Coqueiral, Neva, Parque São Paulo 
and Centro neighborhoods. majority of the evaluated periods. During the on-site 
inspection to verify the environmental conditions in the neighborhoods where there 
was a recurrent concentration of cases, as verified in the heat maps, numerous 
sites were found that can serve as breeding sites for Aedes aegypit, among which: 
old iron, garbage and debris such as water boxes, bottles, furniture and appliances 
thrown in the open and surrounding. The first cycle of the LIRAa of 2016 showed 
one of the highest rates of infestation during the period evaluated, during this period 
the whole municipality was in a situation of alert or risk of contracting the disease. 
The correlations of dengue cases and temperature (minimum, mean and maximum) 
and precipitation showed a weak association only between the prevalence of 
Cascavel the dengue cases and the maximum temperature. The minimum, mean 
and precipitation temperatures did not present significant correlations with the 
incidence of dengue cases. Conclusion: The Tenth Regional has presented 
increasing percentages of dengue cases in relation to Paraná, and in the last 
epidemiological period it represented 10% of all cases in the state. Efforts and 
actions are needed to focus on reducing dengue cases, especially in municipalities 
with high incidence. Although this work demonstrates geographically the residences 
of individuals who contracted dengue and the places with the highest risk and 
meeting of breeding sites in the regions of Cascavel, it is not possible to affirm the 
causes of dengue cases in the period evaluated. The environmental variables such 
as temperature and precipitation did not present a strong correlation with the cases 
of dengue in Cascavel. Further studies and analyzes are necessary to relate these 
variables to the situations presented, which are intervening in the spread of dengue 
in the municipality. It is recommended that studies with more specific designs be 
designed to analyze individual and environmental factors capable of cooperating to 
increase the number of dengue cases in these localities. 
 
Key words: Dengue; complications, georeferencing, environmental factors 
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1. INTRODUÇÃO           

 

As Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN) são um problema para a 

sociedade há muito tempo, pois se proliferam, sobretudo em ambientes marcados 

pela exclusão social. Existem dez DTN (Malária, Dengue, Esquistossomose, 

Doença de Chagas, Tuberculose, Leishmaniose, Filariose linfática, Oncocercose, 

Tracoma e Hanseníase) que são consideradas as principais no mundo, entre estas 

com maior incidência e a única viral é a dengue. O vírus da dengue é transmitido 

através da picada de mosquitos do gênero Aedes, principalmente Aedes aegypit e 

Aedes albopictus. Devido à etologia do mosquito ele tornou-se abundante em 

ambientes urbanos devido a intensa presença do homem. O ambiente predileto 

para o mosquito são reservatórios de água parada tanto em espaços abertos 

quanto os de uso doméstico. 

O inseto encontra-se predominantemente em locais com infra-estrutura 

precária. A dinâmica populacional do mosquito é influenciada por variações 

climáticas sobre os ecossistemas bem como índice pluviométrico, temperatura e 

umidade. Esta particularidade do vetor pode explicar os picos endêmicos que 

ocorrem anualmente em distintas intensidades.Estudos demonstram que existem 

no mundo mais de 2,5 bilhões de pessoas que estão sob situação de risco para 

contrair a doença, sendo que a cada ano há 50 a 100 milhões de novos casos da 

doença.Quanto à apresentação da doença compreende desde formas clínicas 

branda, até quadros graves de hemorragias e choque, podendo evoluir para o 

óbito. No entanto, independente da forma clínica que o paciente apresenta as 

ameaças para complicações da doença devem ser consideradas, pois algumas 

alterações do quadro clínicosão sinais de alarme para complicações da dengue e 

sua evolução letal. 

 Para o tratamento da doença há apenas uma vacina licenciada para a 

prevenção da dengue, atualmente, utilizada apenas em populações endêmicas. 

Portanto o diagnóstico precoce e tratamento da doença podem determinar o 

prognóstico, e diminuir o índice de mortalidade em decorrência da dengue. Sabe-se 

que o controle e prevenção da dengue tem se tornado um grande desafio, pois a 

transmissão da doença é influenciada por diversos fatores, ambientais, climáticos, 

sociais, econômicos, entre outros. Fazer uma análise destas variáveis ligada à 

distribuição do vetor e a identificação dos casos de dengue é fundamental para 
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obter uma ferramenta útil do cenário espaço-temporal da doença. Para isso, 

instrumentos de vigilância, assim como ferramentas de controle, como os mapas 

de incidência, auxiliam na preparação da saúde pública para surtos da doença. Os 

mapas de risco são de fundamental importância para descrever os métodos 

utilizados para o mapeamento da dengue e discutir a sua aplicabilidade no contexto 

de saúde pública. 

Diante do exposto, esta pesquisa avaliou a distribuição dos casos de dengue 

clássica, dengue com sinais de alarme, dengue grave e os óbitos na Décima 

Regional de Saúde e comparou com os resultados do Paraná e desta forma 

compreendeu-se o papel desta Regional de Saúde no controle da doença. Além 

disso,foi avaliado se variáveis como temperatura e precipitaçãocontribuirampara os 

constantes casos de dengue no município de Cascavel-PR,visto que no período 

epidemiológico 2015 / 2016 houve epidemia da doença no município e em diversos 

outrosdo estado do Paraná. Estes números auxiliaram para que neste período 

houvesem mais de 1,5 milhões de casos de dengue em todo o Brasil. É 

imprescindível que as medidas de combate ao vetor sejam de fato efetivas para 

que a doença não se propague e torne cada vez mais vítimas devido as suas 

complicações.Esta pesquisa mapeou as regiões mais afetadas no período de 2012 

a 2016 no município de Cascavel-PR, por meio de técnicas de georeferenciamento, 

e posteriormente por meio de visitas a estas regiões verificou se a maior 

prevalência da doença está relacionada com áreas de maior fragilidade econômica. 

Este trabalho almeja fazer um alerta os órgãos públicos e autoridades competentes 

para que possam realizar as intervenções cabíveis. 
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2. OBJETIVOS           

2.1 Objetivo Geral 
 
Avaliar a situação epidemiológica da dengue em Cascavel – PR e em outros 

municípios da Décima Regional de Saúde do estado do Paraná. 

 

2.2 Objetivos específicos 

• Avaliar o perfil dos pacientes diagnosticados com dengue em Cascavel; 

• Construir um canal endêmico dos casos positivos de dengue em Cascavel 

no período de 2012 a 2016 e determinar situações de surto ou de epidemia; 

• Elaborar mapas de calor utilizando técnicas de georeferenciamento, a partir 

dos casos positivos da doença em Cascavel; 

• Detectar quais as regiões deste município foram as mais afetadas e realizar 

visitas in loco nestas localidades; 

• Avaliar a influência da temperatura e precipitação em Cascavel – PR na 

ocorrência dos casos de dengue; 

• Averiguar o índice de infestação pelo Aedes aegypit durante o período de 

2012 a 2016 através dos resultados do LIRAa desta cidade; 

• Verificar os investimentos realizados pelo governopara o controle e medidas 

de prevenção da doença neste município; 

• Compreender o trabalho da Vigilância Ambiental de Cascavel no controle e 

prevenção da doença. 

• Analisar a distribuição dos casos de dengue clássica, dengue com sinais de 

alarme, dengue grave e os óbitos em decorrência da doença na Décima 

Regional de Saúde; 

• Comparar as proporções de casos de dengue autóctones e alóctones, com 

sinais de alarme, casos graves e óbitos entre esta Regional de Saúde e 

outros municípios do Paraná; 

• Compreender o papel desta Regional no controle da doença nos municípios 

de sua abrangência. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA        

3.1 As Doenças Tropicais Negligenciadas  

As DTN são um problema para a sociedade há muitos anos, pois afetam 

principalmente as populações que vivem em ambientes marcados pela pobreza, as 

precárias condições de vida e as iniqüidades em saúde, as quais proliferam, 

sobretudo em ambientes marcados pela exclusão social. Apesar de serem 

responsáveis por quase metade da carga de doença nos países em 

desenvolvimento, os investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), 

tradicionalmente, não priorizaram essa área. As DTN formam um grupo de 

enfermidades que acometem principalmente as regiões tropicais. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) muitas destas doenças já foram altamente 

prevalentes, porém com o desenvolvimento social e a melhora na qualidade de 

vida estas doenças foram se extinguindo. Destacam-se dentre as principais DTNo 

tracoma; úlcera de Buruli; tripanossomíase africana (doença do sono); doença de 

Chagas (tripanossomíase americana); leishmaniose; hanseníase; flarioselinfátca; 

oncocercose; esquistossomose; bouba; geo-helmintase; hidrofobia (raiva); 

equinococose e fasciolíase(ANDRADE; ROCHA, 2015). 

Entretanto, a desconsideração com determinadas doenças transmissíveis que 

estão associadas com a pobreza, repercute diretamente nas condições sócio-

economicas de pessoas marginalizadas, as quais, na maioria das vezes vivem nas 

áreas carentes de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Estima-se 

que 40%  da população mundial  possui o risco de contaminação por alguma 

doença negligenciada. Observa-se que, geralmente, estas doenças, situam-se em 

áreas remotas, rurais e favelas urbanas que são de difícil acesso e estão ocultas 

da sociedade (ANDRADE; ROCHA, 2015) 

Existe um consenso em relação às DTN quanto as suas características 

principais, sendo estas comuns a maioria delas: 1) As doenças tropicais 

negligenciadas são um sinal de pobreza e de exclusão, sendo que a pobreza 

facilita a presença e a propagação das DTN. 2) Afetam as populações menos 

visíveis e com pouco peso político. 3) As DTN não se propagam em todo o mundo. 

4) As doenças tropicais negligenciadas são a causa da estigmatização e da 

discriminação, principalmente para as mulheres e adolescentes. 5) Apresentam um 

grande impacto na morbidade e na mortalidade. 6) Não suscitam grande interesse 

para a investigação. 7) Existem soluções eficazes e realistas para o combate, 
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prevenção e, eventualmente, a eliminação das doenças tropicais negligenciadas 

(KALOKO, 2013). Estas doenças delimitam a população atingida, devido aos 

grandes prejuízos psicológico, social e econômico causado pela situação de 

enfermidade, incapacidade, sofrimento e morte (DIAS; DESSOY, 2013). 

No entanto, durante estes últimos anos, as DTN vêm apresentando maior 

relevância, tendo despertado mais atenção aos níveis continental e internacional. 

No âmbito internacional, foi recuperado o interesse e surgiu um novo esforço para 

a luta contra as DTN, que se materializou em grandes eventos, tais como a 

Declaração de Londres, em Janeiro de 2012, o Apelo de Acra sobre as DTN bem 

como o compromisso dos parceiros visando a eliminação de uma dezena de DTN 

até 2020, o que se traduziu por um importante crescimento da doação de 

medicamentos assim como pelo aumento de recursos financeiros para as DTN 

(KALOKO, 2013).  

Este interesse tem aumentado devido às indústrias estarem focadas em 

novas fontes de lucro, haja vista que os governos dos países onde as DTN ocorrem 

já perceberam que é mais viável a terapia preventiva e controle destas doenças do 

que os gastos após contaminação (CONTEH; ENGELS; MOLYNEUX, 2010). 

Vários países se beneficiam por programas de quimioterapia preventiva com 

diversos medicamentos, sendo muitos doados por indústrias farmacêuticas em 

parceria com a OMS ou através de doações de instituições não 

governamentais(CONTEH; ENGELS; MOLYNEUX, 2010). A GlaxoSmithKline 

(GSK) doou anualmente, a partir de 2012, 1 bilhão de comprimidos de albendazol 

para o tratamento de crianças infectadas por vermes intestinais e para o Plano 

Global de Eliminação da Filariose. A Bayer fez a doação de 5 milhões de 

comprimidos de nifurtimox, medicamento utilizado para tratamento da 

Tripanossomíase americana e africana, até 2017.  A empresa também forneceu 

quantidades ilimitadas de suramina para o tratamento da mesma doença. Outra 

empresa que é um modelo de aliança no combate as DTN é a Merck, a qual 

contribuiu para o controle da esquistossomose a partir da doação de praziquantel, 

em que foram doados 200 milhões de comprimidos até o final de 2017. Outras 

indústrias farmacêuticas, assim como a Sanofi, Johnson & Johnson e Pfizer 

também já fizeram contribuições por meio de doações de medicamentos para 

combater diversas DTN. Estas informações demonstram o quanto é crucial a 

formação destes acordos internacionais para o combate das DTN em todo o 

mundo(DIAS; DESSOY, 2013).No entanto, embora sejam grandes as doações, 
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sabe-se que países afetados ainda arcam com 60 – 90% das despesas com 

tratamentos sejam eles de prevenção ou combate (CONTEH; ENGELS; 

MOLYNEUX, 2010) 

A OMS conta com o auxílio de instituições como Fundação Bill & Melinda 

Gates, Banco Mundial, grandes indústrias farmacêuticas e governos de países 

desenvolvidos para estabelecer medidas de controle e erradicação das DTN. 

Dentre estas providências inclui-se: a preservação e ampliação do programa de 

doação de medicamentos para atender a necessidade até 2020; provimento de 

aproximadamente US$ 800 milhões para incentivar os programas de eliminação de 

doenças, executar e consolidar os programas de distribuição de medicamentos e 

apoiar a união dos esforços e a busca por novos compostos, com propensão a 

tornarem-se novos medicamentos para o tratamento das DTN(DIAS; DESSOY, 

2013). 

Ainda assim, existem vários programas de governos de diferentes países e 

ações de órgãos não governamentais e instituições privadas envolvidos no 

combate as DTN, e todos entram em consenso que o controle, o tratamento e até a 

eliminação de muitas destas doenças é fácil, tendo em vista o baixo custode 

controle, sendo este impulsionado porquatro fatores:o compromissodas empresas 

farmacêuticaspara fornecermedicamentos gratuitos;a escala dosprogramas;as 

oportunidades desinergia nos modos de entrega;e a contribuiçãode voluntários, 

muitas vezes não-remunerados, nas comunidades e deprofessores nadistribuição 

de drogas(CONTEH; ENGELS; MOLYNEUX, 2010). 

Apesar dos progressos alcançados no combate contra as doenças tropicais 

negligenciadas, os recursos financeiros atuais e compromissos políticos globais 

são insuficientes para atingir os ambiciosos e inúmeros objetivos da Assembleia 

Mundial da Saúde. Deve-se elevar os esforços para expandir a cobertura global e 

estes esforços envolvem harmonização e coordenação nacional e internacional das 

atividades de parceria voltadas para o controle e eliminação dessas doenças.Um 

planejamento racional e a integração dos sistemas de saúde regulares são 

essenciais para ampliar essas intervenções e alcançar a erradicação total destas 

doenças. Um exemplo dessa integração de sistemas ocorreu na Nigéria mostrando 

resultados particularmente promissores, onde duas tarefas operacionais 

(administração de drogas anti-helmínticas em massa e controle de vetores) foram 

combinadas com sucesso.Os programas que possuem estratégias de entrega 

semelhantes e intervenções, como aqueles para a oncocercose, filariose linfática, e 
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doenças transmitidas pelo solo, poderiam ser administrados na mesma plataforma 

e em conjunto. E para benefício mútuo e do sistema de saúde, as doenças tropicais 

negligenciadas podem contar com o apoio financeiro que os programas de malária, 

HIV/AIDS e tuberculose possuem e assim trabalhar em estreita 

colaboração(LIESE; ROSENBERG; SCHRATZ, 2010). 

Deve ainda, haver uma consolidação, aperfeiçoamento e modernização do 

aparato institucional de ciência, tecnologia e inovação para DTN, através da 

integração de todas as competências distribuídas pelas regiões do país num 

esforço nacional de capacitação e atualização para o enfrentamento das DTN’s 

(MAGALHÃES, 2010). 

Apesar de o Brasil apresentar certa propensão ao equilibrio destas doenças, 

o foco das ações de governo em atividades que incentivem a pesquisa e suas 

aplicações devem ser conduzidas por uma fragmentação igualitária de recursos, 

principalmente para as localidades do país com menores condições para a 

produção científica. De fato, existe uma desigualdade na distribuição dos recursos 

destinados a saúde, em que somente cerca de 10% destes são orientados para 

pesquisa e desenvolvimento de doenças  que atingem em torno de 90% da 

população global. As doenças negligenciadas são um modelo desse desequilibrio, 

pois ao mesmo tempo que milhares de pessoas precisam de auxílio e estratégias 

de intervenção para combater enfermidades que estão ligadas as suas precárias 

situações de vida, a pesquisa e desenvolvimento em saúde está voltada para as 

doenças globais e que são capazes de oferecer maior retorno 

financeiro(ANDRADE; ROCHA, 2015). 

Para as medidas de impacto social e na economia um dos principais 

indicadores utilizados é o DALYs - Disability-adjustedlifeyears, ou seja, anos de 

vida ajustados por incapacidade. É a soma de anos de vida perdidos devido à 

morte prematura com o número de anos de vida vividos com a incapacitação, 

ajustados por gravidade de incapacitação (ROCHA, 2012).  

Ao analisarmos o DALYs das dez DTN mais incidentes no mundo podemos 

perceber que o valor de dias perdidos é bem elevado. A malária e a tuberculose 

representam mais de 80% do valor de DALYs destas doenças sendo 46,5 e 34,7 

milhões o valor de DALYs de cada doença, respectivamente. No entanto, a 

somatória da dengue, esquistossomose, doença de Chagas,leishmaniose, filariose 

linfática, oncocercose, tracoma e hanseníaseatingem um valor considerável, cerca 

de 17,0 % do valor total. Se levarmos em conta a quantidade de pessoas afetadas 
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por estas doenças, obteremos valores na casa dos milhões ou bilhões de dólares 

perdidos pela morbidade causada por estas doenças (BHOPAL et al 2013). Os 

valores de DALYs nem sempre estão corretos, uma vez que muitos dos casos que 

ocorrem decorrentes de alguma DTN não são registrados junto a órgãos 

competentes, ficando estes casos omissos dos dados(CONTEH; ENGELS; 

MOLYNEUX, 2010). 

Destas 10 doenças citadas como principais, podemos classificá-las de 

acordo com seu agente etiológico.  Representando os vírus temos a dengue, em 

seguida os protozoários sendo a malária, leishmaniose e a doença de chagas 

englobadas neste grupo. As causadas por bactérias são o tracoma, hanseníase e 

tuberculose e por helmintos a esquistossomose, filariose linfática e oncocercose. 

Entre as DTN com maior incidência, a única viral é a dengue, que pode ser 

causada por quatro sorotipos diferentes do vírus da dengue (DENV), transmitida a 

partir da picada de um artrópode portador do vírus, a fêmea doAedes Aegypti 

(Diptera: Culicidae). A dengue pode ser evitada e tratada, porém na maioria das 

vezes o vetor não é controlado, impedindoo combate da transmissão da 

doença(LORENZO; VIDAL; ZARBIN, 2014).  

 

3.2 A Dengue: o vetor e o vírus 

O vírus da dengue é transmitido através da picada de mosquitos do gênero 

Aedes, principalmente o Aedes aegypit e Aedes albopictus. Estes mosquitos 

afetam principalmente as regiões intertropicais, onde se concentram 3,9 bilhões de 

pessoas, com aproximadamente 100 milhões sendo infectadas anualmente. Devido 

ao aquecimento global, as áreas de clima temperado têm aumentado a 

possibilidade da expansão da dengue nestas regiões (EL SAHILI; LESCAR, 2017). 

O mosquito Aedes aegypti é proveniente da África, mais precisamente do 

Egito, e está espalhado pelo mundo desde o século XVI, afetando principalmente 

os países tropicais e subtropicais. Ele foi retratado cientificamente em 1762, 

quando foi denominado Culex aegypti. O nome atual só foi estabelecido em 1818, 

após a descrição do gênero Aedes. Segundo a Organização Pan-Americana de 

Saúde (OPAS) a primeira epidemia de dengue nas Américas, ocorreu no Peru no 

início do século XIX. Porém, o Brasil relata que os primeiros casos de dengue 

ocorreram apenas no final do século XIX e inicio do século XX. Segundo dados do 

Ministério da Saúde (MS), a primeira ocorrência do vírus no país, documentada 
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clinicamente em laboratório, foi entre 1981-1982, em Roraima, causada pelos vírus 

DENV-1 e DENV-4. Nesta época o mosquito já eramotivo de preocupação em 

saúde pública, mas devido atransmissão da febre amarela, doença também 

transmitida pelo mosquito. Em 1955, o Brasil erradicou o Aedes aegypti, como 

resultado de medidas para controle da febre amarela. No final da década de 1960, 

a negligência das medidas adotadas e ao crescimento populacional desordenado 

levou a inserção do vetor em território nacional novamente. Atualmente, o mosquito 

é encontrado em todos os estados brasileiros e a dengue vem ocorrendo no Brasil 

de forma contínua (FIOCRUZ, 2017). 

Com a destruição das matas devido ao crescimento das cidades, a 

população silvestre sofreu um processo seletivo, o que favoreceu sua 

sobrevivência a adequação no mesmo habitat do homem. Devido a etologia do 

Aedes aegypti, tornou-se abundante em ambientes urbanos pelo fato de haver 

intensa presença do homem. O ambiente predileto para crescimento e reprodução 

são reservatórios de água parada tanto em espaços abertos quanto os de uso 

domésticos (ZARA et al, 2016).Há diversos tipos de criadouros. Um estudo 

realizado por Valença e colaboradores(2013), foram quantificados 220 tipos, sendo 

artificiais e naturais em que os mais comuns foram: pneus, garrafas, plásticos,pias, 

tanques, caixas d’água, sendo estes três últimos os principais.A amplitude destes 

criadouros é fator determinante a extensão da população (BANERJEE; ADITYA; 

SAHA, 2013). Estes reservatórios são os locais ideais para sua reprodução, assim 

como o convívio com o homem é a fonte ideal de alimentação da fêmea, que 

possui necessidade de hematofagia.Estes fatores são cruciais,e favorecem a 

proliferação da espécie com conseqüente disseminação da doença. A fêmea 

consegue fazer várias ingestões de sangue ao longo de um único ciclo 

gonadotrófico.Isto desenvolve a sua habilidade de se infectar e de transmitir os 

vírus. Esta conduta adotada pelo mosquito, torna-o um vetor muito eficiente(ZARA 

et al, 2016).  

Os fatores ambientais relacionados com ciclo de vida do artrópode apontam 

os locais prováveis para oviposição e desenvolvimento. A fase imatura de A. 

aegypti pode ser motivada pelo tipo e qualidade dos reservatórios de água. O vetor 

reproduz-se, preferencialmente em locais de águas limpas, porém possui a 

habilidade de se adaptar às novas condições impostas pelo homem.Há relatos de 

que a salinidade da água e a presença de micro-organismos como as bactérias são 
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fatores que influenciam a oviposição do mosquito, reduzindo ou aumentando a 

mesma, respectivamente (BESERRAet al, 2010). 

O inseto encontra-se predominantemente em locais com infraestrutura 

precária o que favorece seu desenvolvimento e consequentemente acarreta o 

desenvolvimento dos sorotipos virais que são transportados com o inseto. É de 

conhecimento geral que a dinâmica populacional do mosquito é influenciada 

anualmente por variações periódicas, pois o mosquito possui características 

entomológicas, como a temperatura, que afetam a oviposição e desenvolvimento 

que podem levar a morte do artrópode. Esta particularidade do vetor pode explicar 

os picos endêmicos que ocorrem anualmente em distintas intensidades. Em 

períodos de três a cinco anos é possível observar maiores picos. Estudos mostram 

que um acréscimo de 2°C na temperatura pode levara um aumento do tempo de 

vida do mosquito quando está na fase adulta, além de reduzir o período de 

desenvolvimento da fase imatura  e diminuir o tempo de replicação viral, com isso 

haverá maior número de mosquitos infecciosos em um período de tempo mais 

elevado resultando em epidemias da doença (VILCHES; FERREIRA, 2013). 

Os eventuais resultados das mudanças climáticas sobre os ecossistemas e 

o bem estar da sociedade, são confirmados através de estudos epidemiológicos 

que relacionam fatores como índice pluviométrico, temperatura e umidade com a 

evolução de doenças. Estes eventos causam modificações na disposição 

geográfica e na sazonalidade destas doenças, principalmente organismos 

patogênicos que são transmitidos por insetos vetores. O número de casos de 

doenças transmitidas por estes vetores está diretamente relacionado com as 

ocorrências meteorológicas e variações do clima. No caso doAedes aegypit a 

variação da temperatura possui ligação direta com a biologia do mosquito, portanto 

em regiões mais quentes o tempo de desenvolvimento do mosquito é menor, 

favorecendo sua metamorfose, assim como a incubação do vírus. Esse ciclo do 

vetor mais curto aumenta a abundância de mosquitos circulantes, e com isso há 

maiores probabilidades de surtos da doença e epidemias. Embora estas variáveis 

ambientais contribuam com estes problemas, há outros fatores envolvidos que 

também são causas de grandes epidemias, assim como a resistência dos 

mosquitos aos inseticidas utilizados para o controle do vetor, desmatamento com 

conseqüente urbanização e as políticas de saúde pública(AZEVEDO, 2015). 
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3.2.1 Ciclo de vida do vetor 

O vetor apresenta duas fases distintas no seu ciclo de vida; a aquática e a 

terrestre, as quais são desenvolvidas através de metamorfose completa. A fase 

aquática por sua vez, consiste nas etapas de desenvolvimento de ovo, larva e 

pupa, Já a fase terrestre consiste na forma adulta do mosquito (VIANA; IGNOTTI, 

2013).  

 

 

Figura 1Fases de desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti (Fonte: MARTINHO, 2013) 

3.2.2 O ovo 

Os ovos do Aedes aegypti possuem aproximadamente 1 mm de 

comprimento, contorno alongado e fusiforme. A fêmea do mosquito,deposita os 

ovos, individualmente, em recipientes contendo água, próximo a sua superfície. 

Durante a postura dos ovos, eles possuem a cor branca, porém em pouco tempo 

tornam-se pretos e brilhantes.A fecundação dos ovos ocorre no momento da 

postura, já o desenvolvimento do embrião completa-se em 48 horas desde que 

haja condições climáticas favoráveis, assim como temperatura e 

umidade(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). A partir do desenvolvimento 
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embrionário, Os ovos do Aedes aegypit (A. ae) podem permanecer até 492 dias na 

seca, e eclodir após entrar em contato com água, este período de dormência, pode 

ser chamado de quiescência dos ovos, que permite a continuidade do ciclo na 

natureza durante as variações climáticas sazonais, principalmente em períodos 

desfavoráveis (ZARAet al,2016). Esta resistência dos ovos na ausência de água é 

o que torna um sério problema para erradicar a doença, pois permite que sejam 

transportados por meio dos recipientes nos quais estão inseridos,para longas 

distâncias, tornando-se cada vez mais disperso (dispersão passiva) (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2001). 

3.2.3 A larva 

Esta fase é conhecida por ser o período em que a larva se alimenta de 

material orgânico presente no fundo e nas paredes dos recipientes e também a 

fase que ocorre seu crescimento. Seu corpo é formado por cabeça, tórax e 

abdômen, para conseguir respirar a larva desloca-se, em forma de “S”, até a 

superfície do criadouro assumindo a posição quase vertical. As larvas são 

fotossensíveis, com isso na presença de qualquer feixe de luz, buscam refúgio no 

fundo do recipiente, também são sensíveis a movimentos bruscos na água que se 

encontram. Elas possuem quatro estágios de evolução, e a duração da fase 

larvária é dependente de fatores extrínsecos como temperatura, quantidade de 

alimento e de larvas no criadouro. Em condições precárias o quarto estágio larvário 

pode prolongar-se por semanas até ocorrer a transformação em pupa. Porém em 

situações ideais para seu desenvolvimento a transformação pode acontecer em 

menos de cinco dias(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). 

3.2.4 A Pupa 

É a fase que ocorre a transição da fase larval para a adulta, este estágio tem 

duração de 2 a 3 dias, neste período as pupas não se alimentam e permanecem 

flutuando na água, quando inativas, o que facilita o aparecimento do inseto adulto. 

A pupa possui formato de virgula, quando observadas de lado, seu corpo é 

formado por cefalotórax e abdômen e para sua respiração, elas utilizam um par de 

tubos respiratórios, que é capaz de atravessar a água e tornar isso 

possível(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). 

Como larva e a pupa necessitam de depósitos de água para seu 

desenvolvimento (CASTRO JR et al., 2013), a chuva é um fator que contribui 
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significativamente  para produção e a ocorrência da dengue. Foi observado que os 

períodos de maior infestação da doença são os meses com maior índice 

pluviométrico e de temperaturas mais elevadas (VIANA; IGNOTTI, 2013). A ligação 

do mosquito com o ser humano acontece devido as próprias características de 

comportamento reprodutivo e hematofagia do Aedes aegypti, o qual se alimenta de 

sangue o que implica diretamente na transmissão da doença. Estas informações 

auxiliam na compreensão destes aspectos bioecológicos que são de fundamental 

importância para o entendimento da transmissão do vírus e epidemiologia da 

dengue (CASTRO JR et al., 2013). 

 

3.2.5 O Adulto 

Logo após a finalização da fase de pupa, o inseto adulto, procura abrigo nas 

paredes do criadouro, onde possa fortalecer seu exoesqueleto e suas asas, o que 

pode demorar algumas horas. Após 24 horas o inseto já está apto a fecundar, uma 

única inseminação pode fertilizar os ovos que a fêmea irá produzir ao longo de toda 

a sua vida. As principais características que diferem o macho da fêmea é a 

presença de antenas plumosas e palpos mais longos no macho(MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2001). 

Conforme já descrito, as fêmeas alimentam-se de sangue, e 

preferencialmente sangue humano, exercendo uma fonte de repasto. Elas também 

podem alimentar-se com a seiva de plantas. Já o macho alimenta-se de nutrientes 

extraídos dos vegetais, principalmente carboidratos. O repasto sanguíneo ocorre 

na maioria das vezes durante o dia, mais precisamente no inicio da manhã e ao 

final do dia. Quanto aoviposição, grande parte das vezes, ocorre no final da tarde. 

A capacidade de dispersão pelo mosquito é relativamente baixa, em vista de que o 

vôo raras vezes excede a 100 metros,embora já tenha sido relatado que fêmeas 

em busca do local ideal para a oviposição tenham voado até 3 km. Na fase adulta, 

os mosquitos procuram locais tranqüilos e escuros para repouso, exceto quando 

estão em busca de alimento e de acasalamento. O tempo de vidana natureza é em 

média de 30 a 35 dias, sendo que metade dos mosquitos morrem antes de 

completar 7 dias de vida; 95% morrem antes do primeiro mês e 10% deles morrem 

todos os dias (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). 
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3.2.6 O vírus 

O vírus da dengue, conhecido como DENV, é um vírus de RNA de cadeia 

positiva, pertencente à família Flaviviridae, do gênero Flavivirus. Existem diferentes 

tipos antigenicamente, DENV I, II, III, IV e mais recentemente V, em que todos são 

capazes de provocar doença em seres humanos, com diferentes sintomas, que 

podem variar de uma febre autolimitada até febre hemorrágica ou choque. O DENV 

é constituido por três proteínas estruturais (C), membrana (M) e proteína de 

envelope (E) e um genoma de RNA de aproximadamente 11 kb que codifica as três 

proteínas estruturais (proteína C, M e E) e sete proteínas não- Proteínas estruturais 

(NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B e NS5) (JITOBOAM et al., 2016).  Estas 

proteínas são expressas na célula hospedeira e com o auxílio de proteínas 

hospedeiras, elas alteram a organização interna da célula, amadurecem a 

poliproteína, replicam o RNA viral e auxiliam o vírus a esquivar-se do sistema 

imunológico. A infecção por DENV é acompanhada por alterações perceptíveis nas 

subestruturas das células internas, contendo a formação de vesículas de retículo 

endoplasmático e partículas de membrana dupla bem como o alongamento das 

mitocôndrias (EL SAHILI; LESCAR, 2017). 

 

Figura 2Vírus da dengue (Fonte: WAHALA e SILVA, 2011) 

 

3.3 Tratamento e Sintomas  

Apesar de a dengue ser uma DTN, atualmente, há esforços para o 

desenvolvimento de vacinas para o combate a doença, porém há impedimentos por 

questões de segurança e reforço dependente de anticorpos (TROUPIN et al., 

2016). Recetemente, há candidatos a nova vacina em etapa clínica de 
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desenvolvimento, estes apresentam diferentes tipos de abordagens desde vírus 

vivos ateuados molecularmente, vírus inativados e até subunidades 

recombinantes(DA VEIGA et al., 2015). 

Há diversos centros de pesquisa com estudos relacionados ao 

desenvolvimento de novas vacinas, assim como a DENVax ou TDV (Takeda), LAV 

Delta 30 (NIAID/Butantan), Vacina da subunidade V180 da proteína DEN (DEN1-

80E) Hawaii BiotechInc/Merck)) e vacinas do DNA de  DENV. Embora foram 

realizados grandes progressos nos últimos anos relacionados ao desenvolvimento 

de novas vacinas ainda existem muitos desafios a serem enfrentados, 

substancialmente  pela patogênese e a resposta imune provocada pela doença 

ainda ser um obstáculo a ser vencido (TORRESI; EBERT; PELLEGRINI, 

2017).Deforma geral, a utilização de vacinas é a melhor alternativa considerando 

custo-benefício no tratamento isolado ou combinado com outros medicamentos 

usados na doença (DA VEIGA et al., 2015). 

Atualmente há apenas uma vacina que está licenciada para a prevenção da 

dengue, produzida pela indústria farmacêutica Sanofi Pasteur, a vacina é utilizada 

em populações endêmicas, é tetravalente recombinante do vírus da dengue e febre 

amarela quimérica recombinante (Dengvaxia®, CYD-TDV). Ela é composta por 

quatro vacinas virais quiméricas atenuadas vivas recombinantes baseadas no 

esqueleto 17D da vacina contra a febre amarela (YFV 17D). Além disso, a  vacina é 

composta pelas proteínas M e os quatro sorotipos DENV I- IV e as proteínas não-

estruturais (NS) e cápsideo do vírus atenuado da febre amarela 17D (TORRESI et 

al., 2017). O mecanismo de ação da vacina baseia-se no fato de que após a 

administração da vacina, o vírus é replicado induzindo anticorpos neutralizantes e 

respostas imunológicas mediadas por células contra DENV I - IV. Sua indicação é 

para indivíduos dos 9 aos 45 anos de idade que vivem em áreas endêmicas, as 

recomendações do fabricante é que DENGVAXIA®não deve ser utilizada em 

indivíduos com idade menor que 9 anos, pois os  dados clínicos realizados não são 

suficientes para predizer sobre os riscos e benefícios da vacinação. Quanto ao 

esquema de vacinação primária, é constituído por de 3 injeções de uma dose 

reconstituída (0,5mL) a ser  administrada em intervalos de 6 meses (ANVISA, 

2017). O desenvolvimento desta vacina, eficiente frente aos sorotipos do vírus da 

dengue, é uma estratégia interessante para o manejo desta doença. Até outubro de 

2016, já haviam onze países com aprovação regulamentar para Dengvaxia® 

(GODOI et al., 2017). 
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Quando comparada com outras doenças, o baixo índice de recursos 

investidos em Pesquisa e Desenvolvimento de medicamentos para a dengue 

contrastam com os que são investidos na descoberta de outros antivirais. Os novos 

medicamentos para a terapia da dengue estão em fases muito iniciais e as 

informações a respeito dos ensaios clínicos ainda são muito escassas e sem 

desfecho confiável.  A P&D de medicamentos para dengue, ainda não obteve um 

candidato que fosse promissor e potente suficiente para combater a doença. 

Atualmente a maioria dos ensaios clínicos estão direcionados para farmácos 

utilizados para outras indicações clínicas, que estão sendo re-posicionados para o 

tratamento da dengue. A falta de conhecimento da verdadeira patogênese da 

doença, a falta de um modelo animal ideal para experimentação e a recuperação 

dos pacientes com outros medicamentos não específicos são fatos que fazem com 

que haja menor interesse para chegar a um fármaco específico para o tratamento 

da dengue (BEESETTI; KHANNA; SWAMINATHAN, 2016). 

Até o momento não há medicamentos específicos para o tratamento da 

dengue. Em pacientes que apresentam os sintomas da infecção, é utilizado 

analgésicos assim como dipirona e paracetamol afim amenizar os sintomas 

causados pela doença. Algumas medidas não farmacológicas são indicadas, assim 

como repouso e ingestão de muito líquido para evitar desidratação. Da mesma 

forma que a dengue clássica, a dengue com sinais de alarme e a grave não 

possuem medicações específicas, portanto nestes casos com diagnóstico precoce, 

é possível que os profissionais de saúde tratem do paciente com reposição de 

fluidos, o que geralmente requer hospitalização. É importante evitar medicamentos 

a base de ibuprofeno, aspirina ou naproxeno, pois estes ativos podem potencializar 

o risco de hemorragias (QUEIROZ, 2016). 

Grande parte das pessoas infectadas pelo vírus da dengue é assintomática, 

entretanto outros podem apresentar alguns sintomas clínicos(PUCCIONI-SOHLER; 

ROSADAS; CABRAL-CASTRO, 2013). Geralmente a infecção inicial provoca 

formas clínicas brandas, que podem ser identificadas apenas com exames de 

laboratório, conhecida como febre da dengue, porém pode haver quadros 

hemorrágicos e de choque sendo fatal em alguns casos, como mencionado 

anteriormente. Devido às fortes dores nas articulações e músculos, a doença ficou 

conhecida como “febre quebra-ossos”. Por estas manifestações, a dengue se 

tornou uma causa comum de internação nos hospitais na busca de analgesia e 

suporte adequado para amenizar os sintomas (PONTE et al., 2011).  
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Baseando-se na apresentação dos sintomas, a dengue pode ser dividida em 

três fases clinicas: Fase febril, crítica e de recuperação. 

 

3.3.1 Fase febril 

 

A intensidade dos sintomas varia de acordo com a idade do paciente, desta 

forma crianças desenvolvem febre com eritema enquanto que adolescentes e 

adultos normalmente apresentam febre alta e repentina, com duração de dois a 

sete dias, geralmente de39º a 40ºC associada a mialgia, artralgia intensa, cefaléia 

e dor ocular (PONTE et al., 2011). Na metade dos casos há o aparecimento de 

exantema atingindo todo o corpo, bem como pode haver náuseas, vômitos e 

diarréia branda.  Após o término da febre a maioria dos pacientes retorna 

gradativamente ao seu estado normal(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

 

3.3.2 Fase crítica  

 

3.3.2.1 Dengue com sinais de alarme 

Alguns casos da doença podem evoluir para situações mais graves, em que 

surgem os sinais de alarme, geralmente ocorrem quando a febre diminui entre o 

terceiro e o sétimo dia de inicio da sintomatologia de dengue. Os sinais de alarme 

resultam da elevação da permeabilidade vascular, a qual remete a possível 

evolução para o choque devido ao extravasamento do plasma. Segundo o manual 

de diagnóstico e manejo clinico do Ministério da Saúde 2016 os sinais de alarme 

são: a) Dor abdominal intensa (referida ou à palpação) e contínua. b) Vômitos 

persistentes. c) Acúmulo de líquidos (ascite, derrame pleural, derrame pericárdico). 

d) Hipotensão postural e/ou lipotimia. e) Hepatomegalia maior do que 2 cm abaixo 

do rebordo costal. f) Sangramento de mucosa. g) Letargia e/ou irritabilidade. h) 

Aumento progressivo do hematócrito(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

 

3.3.2.2 Dengue grave  

 

A dengue grave ou também dengue hemorrágica afeta a maioria dos países 

asiáticos e latinos americanos e se tornou uma das principais causas de 

hospitalização e morte entre as crianças nestas regiões (WHO, 2014). As formas 
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graves da doença podem manifestar-se através do extravasamento do plasma, 

ocasionando choque, acúmulo de líquidos, sangramentos e disfunção de órgãos. O 

extravasamento plasmático pode ser observado devido ao aumento do 

hematócrito, quanto mais elevado maior é a gravidade, pela redução dos níveis de 

albumina e por exames de imagem(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

O choque ocorre quando um volume considerável de plasma é extravasado, 

isso geralmente ocorre entre os dias quatro ou cinco de doença, pode ser 

precedido através dos sinais de alarme. O intervalo de extravasamento plasmático 

e choque demoram de 24 a 48 horas, como possui curta duração e instalação ágil 

pode levar o paciente a morte em um período de 12 a 24 horas, ou do contrário, a 

sua rápida recuperação após terapia anti-choque adequada. O choque prolongado 

acarreta comprometimento dos órgãos, acidose metabólica e coagulação 

intravascular disseminada, o que pode levar a graveshemorragias, causando 

diminuição de hematócrito intensificando ainda mais o choque. Podem ocorrer 

alterações cardíacas graves e complicações respiratórias (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2016). 

Em pacientes com histórico de gastrite ou úlcera péptica pode ocorrer 

hemorragia massiva sem choque prolongado, o sangramento também pode ocorrer 

devido a ingestão de medicamentos assim como anticoagulantes, ácido 

acetilsalicílico (AAS) ou anti-infamatórios não esteroides (AINEs), estes eventos 

também são caracterizados como dengue grave. A febre hemorrágica requer a 

associação de alguns critérios para ser confirmada: febre, sangramento 

espontâneo - petéquias ou prova do laço positiva, trombocitopenia inferior a 

100.000 mm3 e extravasamento plasmático (OPAS,2013). 

O comprometimento dos órgãos também pode ocorrer sem choque ou 

extravasamento do plasma. A insuficiência renal aguda não é freqüente, porém 

geralmente, cursa com pior prognóstico. Já os casos de alterações cardíacas 

decorrem por modificações no ritmo do coração, inversão da onda T e do segmento 

ST com disfunções ventriculares, podendo ter elevação das enzimas cardíacas. 

Quanto aelevação de enzimas hepáticas, também compromete severamente as 

funções hepáticas, comprometendo o fígado. O sistema nervoso também pode ser 

acometido gravemente, isso pode ocorrer no período febril ou na convalescença, 

em que tem sido observado com formas clínicas variadas como: meningite 

linfomonocítica, encefalite, síndrome de Reye, polirradiculoneurite, polineuropatias 

(síndrome de Guillain-Barré) e encefalite(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 
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3.3.3 Fase de recuperação 
 

Após a finalização da fase crítica, os pacientes começam a apresentar uma 

melhora gradual do quadro clínico, o conteúdo extravasado começa a ser 

reabsorvido gradativamente, o débito urinário aumenta ou é normalizado. 

Entretanto, ainda é uma fase que se deve ficar atenta a alguns sinais, pois alguns 

pacientes podem apresentar rash cutâneo acompanhado ou não de prurido. 

Infecções bacterianas podem ser notadas nesta fase e se não tratada pode se 

agravar e contribuir para o óbito(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

 
 
3.4 Diagnóstico 

O isolamento do vírus da dengue (DENV)  foi feito pela primeira vez em 

1943 e a partir disso foi descoberto que haviam outros quatro tipos de vírus 

diferentes no ponto de vista antigênico e filogenéitico (DENV 1-4) (DA VEIGA et al., 

2015). Em 2013 foi descoberto um quinto sorotipo (DENV 5) o qual pode ser 

resultado de uma recombinação genética, a seleção natural e os estrangulamentos 

genéticos(MUSTAFA, 2015).  O Sorotipo III é o tipo mais comum e com a maior 

circulação, já os sorotipos I e II também podem ocorrer, porém são menos 

frequentes (LINDOSO; LINDOSO, 2009). A proteção imunológica contra um tipo de 

vírus, não faz com que ocorra proteção contra osoutros sorotipos. É por este 

motivo que pode ocorrer a imunopatologia devido ao reforço dependente de 

anticorpos, o que pode levar a formas mais graves da dengue, como febre 

hemorrágica da dengue (FHD) e síndrome do choque da dengue (TROUPIN et al., 

2016). 

O diagnóstico precoce e tratamento da dengue hemorrágica pode determinar 

o prognóstico, e diminuir o índice de mortalidade da doença (LINDOSO; LINDOSO, 

2009). A FHD é caracterizada por apresentar ameaça a vida, pois acarreta um 

aumento na permeabilidade dos capilares sanguíneos, trombocitopenia e 

hemorragia, episódio que pode ocasionar choque. Em 2009 a OMS propôs uma 

classificação para a Dengue baseando-se em parâmetros clínicos e laboratoriais, 

os casos de dengue foram divididos com base em dengue sem sinais de alerta, 

com sinais de alerta e sinais graves. Várias hipóteses das causas da patogênese 

da FHD já tentaram ser elucidadas, porém o verdadeiro mecanismo ainda não está 



37 
 

 
 

completamente compreendido. Por esse motivo é de suma importância clínica que 

seja identificado precocemente os fatores que podem desencadear a FHD 

(OLIVEIRA, R. A. et al., 2016) 

É possível obter o diagnótico laboratorial da dengue através de uma amostra 

do soro do paciente infectado e que este esteja apresentando febre. Com isso, é 

possível detectar analitos de ácido nucleico, proteína não estrutural 1 (NS1) e 

anticorpos anti-IgM do vírus DENV. De modo geral a viremia se matém por até uma 

semana após o inicio do estado febril, com três dias já é possível detectar IgM. A 

detecção do ácido nucleico do vírus da dengue é feito através de reação em cadeia 

da polimerase em tempo real (PCR em tempo real), sendo uma das técnicas mais 

específicas e sensíveis na detecção de DENV. Além deste método, os testes 

imunológicos para detectar anti-IgM DENV estão disponíveis para diagnótico e 

também apresentam boa sensibilidade e especificidade, porém são testes mais 

complexos que os usuais. A disponibilidade de testes rápidos com diagnóstico 

preciso é de extrema importância principalmente em áreas que não possuem 

recursos suficientes e que estão propensas a surtos da doença.  (HUNSPERGER 

et al., 2016). A presença de IgG aparece entre o quinto e o sétimo dia de infecção, 

porém os maiores títulos de IgG podem ser detectados próximo a terceira semana 

de infecção, posteriormente estes títulos diminuem, mas mantêm-se em quantidade 

suficiente para que haja memória sorológica. A presença de memória dos 

anticorpos IgG não impede reincidência de infecção pelos demais sorotipos do 

vírus DENV. As formas mais graves da dengue ocorrem nestes casos de 

reinfecções devido a esta memória imunológica (LIMA et al., 2012). 

A sensibilidade dos testes de diagnóstico depende de vários fatores, entre 

eles o período em que a amostra é coletada, se foi durante a fase de viremia ou 

após esta fase pode interferir no método utilizado. Por isso, muitas vezes se faz 

necessário a combinação de diversos testes para se chegar a um diagnóstico 

preciso. De modo geral o teste mais amplamente utilizado para o diagnóstico de 

dengue é o de ELISA (Enzyme-linkedimmunosorbentassay), principalmente quando 

há sintomas da doença a aproximadamente quatro dias, pois sabe-se que pode ser 

detectado IgM no soro do paciente. Em amostras coletadas antes da 

soroconversão, ou seja, na fase aguda da doença a técnica mais adequada é a de 

detecção do ácido nucléico do vírus por PCR em tempo real ou PCR de transcrição 

reversa (RT-PCR). Quanto a proteína NS1 DENV pode ser detectad por testes 

tanto na fase aguda quanto dias após a viremia(TEOH et al., 2016). 
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Além destas técnicas de diagnóstico, também é muito utilizado o 

convencional exame de sangue para detecção da infecção. Neste exame, o clinico 

poderá observar alterações hematológicas, como plaquetopenia, linfopenia, 

leucopenia e a presença de linfócitos atípicos. Em casos mais graves da doença, 

como na FHD, estes achados podem ser agravados, alinfopenia, a plaquetopenia e 

o aumento do número de linfócitos atípicos são mais marcantes e apresentam 

evolução contínua (OLIVEIRA et al, 2009). Em outro estudo foi demonstrado que 

pode haver vasculopatia, trombocitopenia e coagulopatia. As evidências apontam 

que o vírus DENV ocasiona alterações fisipatológicas que engloba todos os 

achados hematológicos dando origem a doença vascular, disfunção plaquetária, 

diminuição de fatores responsáveis pela coagulação. Além disso, indícios 

demonstram que a coagulação intravascular disseminada também pode ocorrer em 

diferentes graus de magnitude em pacientes portadores de dengue (SOSOTHIKUL; 

THISYAKORN; THISYAKORN, 2015). 

 

3.5 Epidemiologia 

 

A dengue é considerada um grave problema de saúde pública.  Provoca 

anualmente cerca de 390 milhões de infecções em todo o mundo. Estimou-se que 

em 2013 mais de 13.500 casos foram fatais e em 2015, estimou-se que mais de 

3,9 bilhões de pessoas moravam em zonas de risco de contrair a infecção (GODOI 

et al., 2017). 

Atualmente estudos demonstraram que existem no mundo mais de 2,5 

bilhões de pessoas que estão sob situação de risco para contrair a doença. Sendo 

que a cada ano há 50 a 100 milhões de novos casos da doença (TROUPIN et al., 

2016). E a estimativa para 2085 é que 5 a 6 bilhões de pessoas (50 a 60 % da 

população global) estarão em risco de transmissão da doença. Além disso, as 

projeções indicam que ocorrerão cerca de 550 mil internações com 

aproximadamente 20 mil óbitos anuais (VIANA; IGNOTTI, 2013). Um estudo de 

modelagem demostrrou que em 2010 havia estimado 96 milhões de infecções 

aparentes de dengue e 294 milhões de infecções subclínicas mundialmente. As 

estimativas para a doença endêmica podem aumentar significativamente com as 

alterações climáticas que irão expandir as áreas de risco, regiões e territórios 

(TORRESI et al., 2017). 

Atualmente a dengue é endêmica em mais de 100 países. Estima-se que a 
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doença seja prevalente em 128 países, os quais estão em risco de infecção pelo 

vírus da dengue (BHATT et al., 2013). No Brasil, em 2016 foram notificados mais 

de 1,5 milhoes de casos de dengue e destes 64 mil casos eram apenas do estado 

do Paraná (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). A figura 3 demostra a quantidade de 

casos de dengue reportados no mundo de 2010 a 2016. 

 

 

Figura 3 Distribuição de dengue no mundo em 2016 (Fonte: OMS, 2017) 

 

3.6 Controleda dengue 

Segundo o MS, portaria GM/MS 3252/2009 artigo 1º, o departamento de 

Vigilância em Saúde tem por objetivo ”... a análise permanente da situação de 

saúde da população, articulando-se num conjunto de ações que se destinam a 

controlar determinantes, riscos e danos a saúde de populações que vivem em 

determinados territórios...”Dentre as ações de Vigilância em Saúde existe a 

Vigilância Epidemiológica, que tem a “...finalidade de recomendar e adotar as 

medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”, conforme definição da 

Lei orgânica da saúde nº8.080 de 1990. A Vigilância epidemiológica tem como 

objetivo “...fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de saúde 

que tem a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de 

doenças e agravos...”, tornando-se um instrumento essencial para a programação, 

sistematização e operacionalização dos trabalhos em saúde, e padronização dos 
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serviços técnicos correlatos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Além disso, são 

responsáveis pela coleta e compilação de dados; análise e interpretação dos 

mesmos, propagação das informações, averiguação epidemiológica dos casos e 

surtos; análise dos resultados obtidos e orientações e promoção das medidas de 

controle. Este setor é incumbido pela vigilância de todas as doenças de notificação 

obrigatória e outros agravos de interesse epidemiológico (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2009). 

Ainda, como parte da Vigilância em Saúde de um município existe o setor 

responsável pela vigilância em saúde ambiental, o qual é encarregado por 

“...identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais 

relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde”. 

Sabe-se que o controle e prevenção da dengue tem se tornado um grande 

desafio, pois a transmissão da doença é influenciada por diversos fatores, assim 

como ambientais, climáticos, sociais, econômicos etc. Fazer uma análise destas 

variáveis ligada à distribuição de vetores e identificação dos casos de dengue é 

fundamental para obter uma ferramenta útil do cenário espacial e temporal da 

doença. Para isso, instrumentos de vigilância, assim como ferramentas de controle, 

por exemplo, os mapas de incidência, auxiliam na preparação da saúde pública 

para surtos de dengue, a partir do auxílio visual destas ferramentas para se chegar 

a uma decisão. As ferramentas de controle como os mapas de risco obtidos 

através de uma variedade de preditores, são de fundamental importância para 

descrever os métodos utilizados para o mapeamento da dengue e discutir a sua 

aplicabilidade no contexto de saúde pública. Apesar de suas limitações, mapas de 

risco da dengue podem ser ferramentas poderosas para facilitar a tomada de  

decisão em saúde pública, que vão desde vigilância para mapas de previsão, que 

auxiliam desde o controle até a prevenção da doença (LOUIS et al., 2014). 

Estratégias eficazes e ecológicas de controle do vetor transmissor da 

dengue são medidas necessárias para amenizar o impacto negativo causado pelos 

pesticidas sintéticos utilizados atualmente. Para isso, nos últimos anos, as 

pesquisas deste âmbito estão voltadas  para os produtos naturais e óleos 

essenciais, os quais mostraram-se promissores na toxicidade contra o 

mosquitos(RAJAGANESH et al., 2016). Entretanto, o controle vetorial é o maior 

obstáculo para a prevenção da infecção devido ao próprio comportamento dos 

mosquitos adultos, sendo assim o ataque a fonte larval é na maioria das vezes, a 

primeira escolha. Os larvicidas contra o Aedes aegypit são amplamente utilizados, 
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pois se tratam quase que exclusivamente de recipientes domésticos contendo 

água.  O Pyriproxyfen é um dos larvididas que está sendo usado amplamente pelo 

mundo, possui uma ação lenta contra um amplo espectro de insetos causadores de 

doenças. Atua provocando modificações morfológicas e funcionais, afetando sua 

reprodução. Foi aprovado pela OMS para o tratamento de água potável, devido a 

sua baixíssima toxicidade aos mamíferos (MAOZ et al., 2017).  

Em situações mais sérias, como em campanhas de saúde pública para o 

controle do Aedes aegypti, é utilizado o Malathion 96% diluído em óleo vegetal, um 

organofosforado em volume ultrabaixo (UBV). Este produto tem sido 

extensivamente utilizado em saúde pública por ser biodegradável e não se 

acumular nos tecidos, diferentemente dos organoclorados. A aplicação é realizada 

por meio de nebulização com ou sem o auxílio de equipamentos motorizados 

(SUCEN, 2010). 

Para situações de emergência, pode ser utilizado o UVB pesado/fumacê 

acoplado a veículo, entretanto com o objetivo de promover o uso racional de 

inseticida, esta medida de controle deve ser a última alternativa, quando todas as 

outras intervenções já foram realizadas e não foi obtido sucesso. A OMS preconiza 

que este tipo de intervenção, utilizando o UVB, seja utilizado em dois tipos de 

situações: A primeira quando há elevado risco de epidemia, indicado por dados 

consistentes e específicos e segundo em situações de término de epidemias, 

seguindo as normas técnicas descritas na Resolução SESA Nº 0412/2011 do 

estado do Paraná. Quando é necessário o fumacê, isso demonstra falha nas ações 

de controle precedentes, portanto antes da tomada decisão pelo uso do UVB 

pesado acoplado a veículo, é necessário realizar uma identificação da real situação 

do município e posteriormente realizar a remoção mecânica dos criadouros 

(MINISTÉRIO DA SAUDE, 2013). 
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4.0 CAPITULO 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPARAÇÃO DAS FORMAS CLÍNICAS DA DENGUE ENTRE A DÉ CIMA 

REGIONAL DE SAÚDE E OUTROS MUNICÍPIOS DO PARANÁ NO PERÍODO DE 
2012 A 2017 
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RESUMO 
 

A apresentação da dengue compreende desde formas clínicas brandas, até quadros 
graves de hemorragias e choque, podendo evoluir para o óbito. O objetivo deste estudo foi 
analisar e comparar a distribuição dos casos de dengue clássica, dengue com sinais de 
alarme (DSA), dengue grave (DG) e os óbitos nos municípios da Décima Regional de 
Saúdecom outros municípios do estado do Paraná. O estudo foi descritivo, transversal 
retrospectivo das notificações das diferentes formas de dengue e os óbitos confirmados no 
banco de dados do Sistema Nacional de Agravos de Notificação de agosto de 2012 a julho 
2017. Quanto a classificação final, houve no total de 26 casos de DSA, 4 casos de DG e 1 
óbito. No Paraná ocorreram 1.487 casos de DSA, 381 casos de DG e 117 óbitos. Quanto aos 
casos de DSA, foi verificado, no total de casos acumulados entre os períodos 
epidemiológicos de 2012 a 2017, que houve uma menor frequência de casos notificados pela 
Décima Regional quando comparado ao número notificado em todo o estado (p=0,007). Ao 
avaliar o número de casos de DG, no total a frequência notificada na Décima Regional  é 
significativamente menor (0,08%) do que no restante do Paraná (0,23%; p=0,031). O 
número de óbitos, as frequências observadas foram estatisticamente similares entre às 
notificações da Décima Regional e as demais do estado do Paraná em todos os períodos 
epidemiológicos (p>0,05). A 10ª RS tem apresentado percentuais crescentes de casos de 
dengue em relação aos outros municípios do Paraná, sendo necessários esforços e ações com 
foco na redução dos casos de dengue, principalmente nos municípios com alta incidência. 
No que se refere às complicações da doença (DG, DSA e os óbitos),em alguns períodos 
durante o estudo, os municípios da Décima Regional apresentaram quantidades 
representativas destes casos em relação aos demais municípios do estado, desta forma os 
trabalhos de prevenção e controle da doença devem ser contínuos nos municípios da 10ª RS. 

 
Palavras - chave: Levantamento epidemiológico, prevalência,infecção viral. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Entre as doenças tropicais negligenciadas de maior incidência no mundo, a dengue é 

uma das mais relevantes em virtude do seu potencial de disseminação1. Tem sido uma das 

principais doenças re-emergentes nas regiões tropicais com transmissão vetorial2.É causada 

por um arbovírus do gênero flavivírus o qual possui cinco sorotipos diferentes, sendo os 

mais comuns  DENV I, II, III e IV, que é transmitido através da picada de mosquitos do 

gênero Aedes, principalmente o Aedes aegypit e Aedes albopictus. Estes mosquitos 

acometem principalmente as regiões intertropicais, onde se concentram 3,9 bilhões de 

pessoas, com aproximadamente 100 milhões sendo infectadas anualmente. Devido ao 

aquecimento global, as áreas de clima temperado têm aumentado a possibilidade de 

expansão da dengue nestas regiões3. O crescimento dos casos positivos tem sido observado 

com um padrão sazonal de maior incidência no verão, devido à maior ocorrência de chuvas e 

aumento da temperatura4. As estimativas para a doença são que os casos poderão aumentar 

significativamente com as alterações climáticas e, que irão expandir as áreas de risco, 

regiões e territórios5. Além das variáveis climáticas, outros fatores influenciam a 

proliferação do vetor, assim como as variáveis sociais, econômicas, ambientais e condições 

políticas1. Quanto ao ambiente predileto para crescimento e reprodução do mosquito são 

reservatórios de água parada tanto em espaços abertos quanto os de uso doméstico6. 

A dengue é considerada um grave problema de saúde pública, pois provoca 

anualmente cerca de 390 milhões de infecções no mundo. Em 2013 mais de 13.500 casos 

foram fatais7. O Brasil é o país do continente americano mais acometido pela dengue, sendo 

responsável por aproximadamente 70% dos casos notificados8. No ano de 2016, foram 

notificados mais de 1,5 milhões de casos de dengue no país e destes, 64 mil casos eram do 

estado do Paraná9. 

A apresentação da doença compreende desde formas clínicas branda, até quadros 

graves de hemorragias e choque, podendo evoluir para o óbito. No entanto, independente da 

forma clínica que o paciente apresenta as ameaças para complicações da doença devem ser 

consideradas, pois algumas alterações do quadro clínico, são sinais de alarme para 

complicações da dengue e sua evolução letal10. A fim de que se evite o agravamento e 

consequentemente o óbito, portanto obter o diagnóstico e tratamento precoce é essencial 

para diminuir a letalidade da doença1. 

Alguns casos da doença podem evoluir para situações mais graves, em que surgem 

os sinais de alarme, geralmente ocorrem quando a febre diminui entre o terceiro e o sétimo 

dia de inicio da sintomatologia de dengue. Os sinais de alarme resultam da elevação da 
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permeabilidade vascular, a qual remete a possível evolução para o choque devido ao 

extravasamento do plasma. A forma mais grave da doença pode manifestar-se através do 

extravasamento do plasma, ocasionando choque, acúmulo de líquidos, sangramentos e 

disfunção de órgãos. O intervalo de extravasamento plasmático e choque demoram de 24 a 

48 horas, como possui curta duração e instalação ágil pode levar o paciente a morte em um 

período de 12 a 24 horas, ou do contrário, a sua rápida recuperação após terapia anti-choque 

adequada11. 

Após a finalização da fase crítica, os pacientes começam a apresentar uma melhora 

gradual do quadro clínico, entretanto, ainda é uma fase que se deve ficar atenta a alguns 

sinais, pois alguns pacientes podem apresentar rash cutâneo acompanhado ou não de 

prurido. Infecções bacterianas podem ser notadas nesta fase e se não tratada pode se agravar 

e contribuir para o óbito11. 

A confirmação dos casos positivos ocorre por meio de exame laboratorial ou vínculo 

epidemiológico com um caso confirmado laboratorialmente11. A dengue é considerada uma 

doença de notificação compulsória, desta forma, o registro tornou-se obrigatório, 

transformando as notificações universais, com o intuito de estabelecer o rápido controle de 

eventos que requerem pronta intervenção12. 

Como estratégia de prevenção, atualmente há apenas uma vacina licenciada para a 

prevenção da dengue, produzida pela indústria farmacêutica Sanofi Pasteur, a vacina é 

utilizada em populações endêmicas, é tetravalente recombinante do vírus da dengue e febre 

amarela quimérica recombinante (Dengvaxia®, CYD-TDV)5. O desenvolvimento desta 

vacina, eficiente frente aos quatro sorotipos do vírus da dengue, é uma estratégia 

interessante para o manejo desta doença, até outubro de 2016, já haviam onze países com 

aprovação regulamentar para Dengvaxia®7.Outros esforços com foco no combate do vetor 

não têm sido suficientes para impedir a circulação do vírus. Para isso, é necessário a 

utilização de uma vacina para atuar na prevenção da doença, no entanto, enquanto esta não 

esta disponível para toda população o controle é dependente da participação comunitária, de 

ações de vigilância em saúde e estratégias de inovação voltadas a interromper a transmissão, 

para que as epidemias de dengue não continuem a provocar milhões de infectados e óbitos 

no mundo devido às suas complicações13. 

O estado do Paraná, localizado na região sul do Brasil, possui vinte e duas Regionais 

de Saúde, dentre estas a Décima Regional de Saúde está entre as cinco mais populosas e que 

houve óbito devido a complicações da doença. A proximidade desta região com a fronteira 

do Paraguai e Argentina, também motivou o interesse por esta pesquisa. Diante do exposto, 

este estudo se propôs analisar a distribuição dos casos autóctones e alóctones de dengue 
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clássica, dengue com sinais de alarme, dengue grave e os óbitos na Décima Regional de 

Saúde e comparar com os dados do estado do Paraná.  

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1 Tipo de estudo  

 

Estudo descritivo, transversal retrospectivo das notificações das diferentes formas 

dengue nos municípios da Décima Regional de Saúde do Estado do Paraná, localizada na 

região Sul do Brasil, no período de agosto de 2012 à julho de 2017.  

 

2.2 Região e área de estudo  

 

O estudo foi realizado na Décima Regional de Saúde do estado do Paraná, cuja sede 

fica localizada na cidade de Cascavel, localizado no Oeste do estado do Paraná. Este 

município é o mais populoso desta RS, possui clima quente e temperado e existe uma 

pluviosidade significativa ao longo do ano, mesmo no mês mais seco. Segundo dados da 

classificação climática de  Köppen e Geiger a temperatura média em Cascavel é 18.2 °C, e a 

média anual de pluviosidade é de 1822 mm14. A Décima Regional é constituída por 25 

municípios (Anahy, Boa Vista da Aparecida, Braganey, Cafelândia, Campo Bonito, Capitão 

Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Céu Azul, Corbelia, Diamante do 

Sul, Guaraniaçu, Ibema, Iguatu, Jesuítas, Lindoeste, Nova Aurora, Quedas do Iguaçu, Santa 

Lúcia, Santa Tereza do Oeste, Três Barras do Paraná e Vera Cruz do Oeste, Iracema do 

Oeste, Espigao Alto do Iguaçu e , Formosa do Oeste), cuja população total corresponde 

540.131 mil habitantes. 

 

2.3 Critérios de inclusão 

Foram incluídos todos os casos de dengue clássica, dengue com sinais de alarme, 

dengue grave e os óbitos em decorrência da doença notificados e confirmados no banco de 

dados do SINAN (Sistema Nacional de Agravos de Notificação) em todos os municípios de 

abrangência da Décima Regional de Saúde no período de agosto de 2012 a julho 2017. 

Os casos de dengue clássica foram confirmados laboratorialmente ou por critério 

clinico - epidemiológico, sendo que os sintomas geralmente apresentados em crianças era 

febre com eritema enquanto que adolescentes e adultos normalmente apresentaram febre alta 
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e repentina (39º a 40ºC), com duração de dois a sete dias associada a mialgia, artralgia 

intensa, cefaléia e dor ocular. Em alguns casos foram observados exantema atingindo todo o 

corpo, náuseas, vômitos e diarréia branda. 

Os casos de dengue com sinais de alarme foram considerados quando o paciente 

apresentava um ou mais sintomas dos listados: Dor abdominal intensa e contínua, 

sangramento de mucosa/outras hemorragias, aumento progressivo do hematócrito, letargia 

ou irritabilidade, hipotensão postural e/ou lipotímia, queda abrupta de plaquetas, vômitos 

persistentes, hepatomegalia >= 2cm e acúmulo de líquidos.Dengue grave foi considerado 

quando o paciente apresentava um ou mais sintomas dos listados: Extravasamento grave de 

plasma, sangramento grave e comprometimento grave de órgãos: 

 

2.4 Critérios de exclusão 

 

 Foram excluídos do estudo os casos cujo registro apresentava a classificação final 

como descartado (negativo, ignorado/branco) ou chikungunya (a partir de 2014) segundo a 

ficha do SINAN.  

 

2.5 Coleta de dados  

 

O estudo foi desenvolvido com base nos dados de registros de dengue do banco de 

dados do SINAN, o qual a Décima Regional de Saúde possui acesso. Foram requeridas as 

informações das variáveis que constam na ficha de notificação referentes aos itens: Gênero, 

faixa etária, confirmação de diagnóstico para dengue clássica, dengue com sinais de alarme 

e dengue grave, óbitos, hospitalização, município de residência, classificação final e critério 

de confirmação. Os dados obtidos no sistema de informação foram transcritos para planilhas 

eletrônicas e posteriormente compilados em banco de dados no software Excel, para 

posterior análise.  

Quanto aos dados referentes ao estado do Paraná, estes foram coletados dos dados 

públicos disponibilizados pela Secretaria da Saúde do Paraná (SESA- PR). O 

monitoramento dos dados epidemiológicos, subsidiados pelos sistemas de informações, são 

publicados durante as semanas epidemiológicas, que são cortes temporais utilizados pelas 

instituições de saúde, para divulgação das informações da vigilância em saúde pública. O 

instrumento divulgação em formato de boletins possui a característica de serem publicações 

técnico-científicas, de acesso livre e com periodicidade mensal e semanal. Possuem o 

objetivo de promover a propagação de informações relevantes, para direcionamento das 
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ações de saúde. Todos os resultados foram descritos em forma de tabelas e figuras para 

melhor interpretação e análise. 

 

2.6 Considerações éticas 

 

O projeto de pesquisa teve aprovação pelo Comitê de ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná via Plataforma Brasil, sob o Nº do 

Parecer: 1.838.399 em 24 de novembro de 2016 (Anexo 1). Para realização desse estudo, 

além da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, foi solicitado à Diretoria da Décima 

Regional de Saúde, por meio de uma carta, o acesso à base de dados do sistema SINAN para 

coleta dos dados. 

 

2.7 Análise estatística 

 

Os dados referentes às frequencias de casos autóctones, alóctones, sinais de alarme, 

casos graves e óbitos por dengue notificados pela Décima Regional de Saúde foram 

comparados com as proporções observadas para todo o estado do Paraná. Estas comparações 

foram realizadas por meio da análise de Qui Quadrado para k proporções, assumindo um 

nível de significância padrão de 0,05. A análise avalia a associação ou relação entre as duas 

variáveis estudadas e foram realizadas nos programas Microsoft Excel ® e XLStat versão 

201715. 
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3 RESULTADOS 

 

Na Décima Regional de Saúde foram confirmados no período de agosto de 2012 a 

julho de 2017 o total de 4.939 casos de dengue. Em relação à faixa etária e ao gênero destes 

pacientes diagnosticados com dengue, em todos os anos a faixa etária mais acometida foi 

dos 20 aos 49 anos de idade, em média 55,37%. O gênero mais afetado de forma geral no 

período estudado foi o feminino, em média 53,9%. O desvio padrão absoluto dos 

percentuais de pacientes do gênero feminino foi de 2,31.  

A Tabela 1 mostra a distribuição dos casos de dengue em todos os municípios da 

Décima Regional desde agosto de 2012 a julho de 2017. Pode-se observar que dentre os 

municípios pertencentes a Décima Regional de Saúde, Cascavel foi o município que 

apresentou maior número de casos confirmados no período estudado representando 40,41% 

(1.996) do total de confirmados desta Regional de Saúde (4.939). 

 Quanto ao critério de confirmação 86,45% (4.320) dos casos de dengue foram 

confirmados por critério clinico epidemiológico 13,55% (677) e 86,45% (4.320) por critério 

laboratorial. De todos os casos de dengue notificados de 2012 a 2016 apenas 8,76% (438) 

dos pacientes necessitaram de hospitalização e do total de hospitalizados o maior número 

ocorreu no ano de 2016, 53,20% (233). 
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Tabela 1 Distribuição dos casos positivos de dengue por município da Décima Regional de Saúde de acordo 
com  período epidemiológico. 

Município Nº Hab 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Total 

Anahy 2.915 2 2 2 1 0 7 

Boa Vista da Aparecida 7.968 38 0 36 165 3 242 

Braganey 5.742 0 0 6 49 0 55 

Cafelândia 16.611 27 9 6 234 4 280 

Campo Bonito 4.259 0 0 1 0 0 1 

Capitão Leônidas Marques 15.724 17 0 11 102 1 131 

Cascavel 312.778 185 63 297 1405 46 1996 

Catanduvas 10.459 1 0 2 17 1 21 

Céu Azul 11.649 9 2 46 76 0 133 

Corbélia 17.076 25 2 47 187 2 263 

Diamante do Sul 3.568 2 0 2 2 0 6 

Espigão Alto do Iguaçu 4.542 0 0 4 22 0 26 

Formosa do Oeste 7.296 380 3 19 3 0 405 

Guaraniaçu 13.998 0 1 14 6 0 21 

Ibema 6.352 2 1 0 6 1 10 

Iguatu 2.302 1 0 1 3 0 5 

Iracema do Oeste 2.512 19 0 49 1 0 69 

Jesuítas 8.964 107 3 67 44 0 221 

Lindoeste 5.187 0 0 5 4 0 9 

Nova Aurora 11.537 11 2 10 17 1 41 

Quedas do Iguaçu 32.982 43 0 127 521 6 697 

Santa Lúcia 3.976 2 2 0 14 1 19 

Santa Tereza do Oeste 10.509 23 16 79 28 2 148 

Três Barras do Paraná 12.227 5 0 4 43 4 56 

Vera Cruz do Oeste 8.998 9 4 35 23 6 77 

Total 540.131 908 110 870 2973 78 4939 

% - 18,38 2,23 17,61 60,19 1,58 100 

 

Considerando o período epidemiológico 2015/2016, o qual houve situações de 

epidemia em diversos municípios do estado do Paraná, verificou-se que os municípios de 

Cascavel, Quedas do Iguaçu e Cafelândia pertencentes a Décima Regional, apresentaram 

situação de alerta vermelho em 2016. Este tipo de alerta significa que 1 em cada 1000 

habitantes possui dengue, foram os três municípios que mais registraram casos de dengue, 

conforme  pode ser observado na Tabela 1. O alerta amarelo e laranja significam que a 

atenção aos criadouros deve ser redobrada ou que há transmissão sustentada da dengue, 

respectivamente. A Figura 1 demonstra a distribuição dos casos de dengue nestes três 

municípios, chamando a atenção o início do ano de 2016 em que há um aumento expressivo 

de casos notificados de dengue deixando em diversos períodos estas cidades em situações de 

alerta vermelho. 
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Figura 1Distribuição do número de casos de dengue de 2012 a 2016 dos municípios da Décima Regional de 

Saúde com maior número de casos no período epidemiológico 2015 / 2016(Fonte: Info dengue, 2017 
(Adaptado)) 

. 

 

Conforme pode ser observado na Tabela 2, no período de 2012/2013 foram 

confirmados 908 casos destes 82,05% (745) eram autóctones e 17,95 (163) eram 

importados; 2013/2014 - 110 confirmações em que 59,09% (65) eram autóctones e 40,91% 

(45) importados; 2014/2015 – 870 casos dos quais 81,26% (707) eram autóctones e 18,74% 

(163) importados; 2015/2016 - 2.973 casos  em que 87,89% (2.613) eram autóctones e 

12,11% (360) importados e em 2016/2017 – 78 casos foram confirmados sendo 83,33% (65) 

autóctones e 16,67% (13) importados. O maior número de casos positivos de todo o período 

estudado ocorreu no período epidemiológico 2015 /2016 com 2.973 (60,19%).  
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No estado do Paraná no mesmo período foram confirmados o total de 166.998 casos 

de dengue. No período de 2012/2013 foram confirmados 54.716 casos destes 95,13% 

(52.054) eram autóctones e 4,86% (2.662) eram importados; 2013/2014 – 19.628 

confirmações em que 95,48% (18.741) eram autóctones e 4,52% (887) importados; 

2014/2015 – 35.433 casos dos quais 95,11% (33.702) eram autóctones e 4,89% (1.731) 

importados; 2015/2016 – 56.351 casos  em que 93,54% (52.708) eram autóctones e 6,46% 

(3.643) importados e em 2016/2017 – 870 casos foram confirmados sendo 75,86% (660) 

autóctones e 24,14% (210) importados. O maior número de casos registrados também foi no 

período de 2015/2016 em que o estado apresentou 56.351 casos confirmados de dengue, de 

acordo com os resultados apresentados na Tabela 2.  

Ao avaliar a prevalência de casos autóctones, ao longo dos períodos 

epidemiológicos, foi possível verificar que as frequências foram significativamente menores 

entre os casos notificados pela Décima Regional quando comparadas às proporções totais do 

estado, sendo tal fato verificado em todos os períodos em que  p-valor <0,05 com exceção 

de 2016-2017 p-valor >0,05. O contrário é verdadeiro ao analisar os casos importados 

(alóctones). Em todos os períodos epidemiológicos, com exceção de 2016-2017, as 

frequências de casos importados foram significativamente maiores do que quando 

comparadas com às observadas no estado do Paraná p-valor <0,05(Tabela 2). 
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Tabela 2 Prevalência dos casos confirmados de dengue (autóctones e importados) na Décima Regional de 

Saúde e no Paraná de acordo com período epidemiológico.  

Período epidemiológico 

  
Nº de casos 

confirmados 

Autóctones Importados 

Local N % N % 

2012/2013 

Paraná 54.716 52.054 95% 2.662 5% 

10ª RS 908 745 82% 163 18% 

p-valor   <0,0001 <0,0001 

2013/2014 

Paraná 19.628 18.741 95% 887 5% 

10ª RS 110 65 59% 45 41% 

p-valor   <0,0001 <0,0001 

2014/2015 

Paraná 35.433 33.702 95% 1.731 5% 

10ª RS 870 707 81% 163 19% 

p-valor   <0,0001 <0,0001 

2015/2016 

Paraná 56.351 52.708 94% 3.643 6% 
10ª RS 2.973 2.613 88% 360 12% 

p-valor   <0,0001 <0,0001 

2016/2017 

Paraná 870 660 76% 210 24% 

10ª RS 78 65 83% 13 17% 

p-valor   0,136 0,136 

TOTAL 

Paraná 166.998 157.865 95% 9.133 5% 

10ª RS 4.939 4.195 85% 744 15% 

p-valor    
<0,0001 

 
<0,0001 

 

Foi realizada a comparação de proporções de casos de dengue entre o Paraná e a 

Décima Regional de Saúde ao longo dos períodos epidemiológicos dos anos de 2012 a 2017. 

Foi possível verificar que os números de casos de dengue, notificados pela Décima Regional 

de Saúde representaram 2% no período epidemiológico de 2012-2013 do Estado do Paraná, 

1% em 2013-2014, 3% em 2014-2015, 6% em 2015-2016 e 10% em 2016-2017 (Figura 2). 



54 
 

 
 

 
Figura 2 Casos de dengue da Décima Regional de Saúde em relação às outras Regionais do estado do Paraná. 

 
 

A tabela 3 demonstra um comparativo entre os casos de dengue da Décima Regional 

e do Paraná.Na Décima Regional de Saúde no período epidemiológico de 2012/2013 houve 

2 casos classificados como Dengue com Sinais de Alarme (DSA), não ocorreram casos de 

Dengue Grave (DG) e óbito no período. Em 2013/2014 foram registrados 4 casos de DSA, 

não foram apontados casos de DG e óbitos. Quanto ao período de 2014/2015 foram 

registrados 13 confirmações de DSA, 2 casos de DG e nenhum óbito. Já em 2015/2016 

foram confirmados 7 casos de DSA, 2 casos de DG e houve 1 óbito em decorrência da 

doença no período. No último período avaliado, 2016/2017, não houve complicações da 

doença. 

No Paraná, no período de 2012/2013, do total de casos 54.487 foram confirmados 

como Dengue Clássica, com confirmação de 147 casos de Dengue Com Complicações 

(DCC) e 82 casos de Febre Hemorrágica da Dengue (FHD). Foram confirmados 23 óbitos 

por dengue no período. No período epidemiológico de 2013/2014, 19.384 foram 

confirmados como dengue, com confirmação de 200 casos de DSA e 44 casos de DG. 

Ocorreram 9 (nove) óbitos por DG no período. Dos casos de dengue do Paraná de 

2014/2015, 34.957 foram confirmados como dengue, com confirmação de 354 casos de 

DSA, 122 casos de DG e ocorreram 24 óbitos por DG no período. Em 2015/2016 55.439 

(38%) foram confirmados como dengue, com confirmação de 780 casos de  DSA, 132 casos 

de DG e 61 (sessenta e um) óbitos por DG no período. Já em 2016/2017 863 tiveram 

confirmação do diagnóstico de dengue, houve 6 casos de DSA e 1 caso de DG. Não houve 

óbito neste período em decorrência da doença.  
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Ainda na tabela 3, quanto aos casos de dengue com sinais de alarme, foi verificado, 

no total de casos acumulados entre os períodos epidemiológicos de 2012 a 2017, que houve 

uma menor frequência de casos notificados pela Décima Regional quando comparado ao 

número notificado em todo o estado do Paraná (p=0,007). Contudo, ao avaliar os períodos 

epidemiológicos separadamente, foi observado que em 2013-2014 houve uma maior 

frequência de notificação de dengue com sinais de alarme pela  Décima Regional (3,6%) 

quando comparado ao  restante do estado (1%; p=0,007). Em 2015-2016, há uma inversão 

da situação, havendo uma menor frequência de notificações pela Décima Regional (0,2%) 

quando comparada ao estado (1,4%; p<0,0001). Ao avaliar o número de casos de dengue 

grave, foi possível verificar que ao total a frequência notificada na Décima Regional  é 

significativamente menor (0,08%) do que no restante do estado (0,23%; p=0,031). Contudo, 

ao avaliar os períodos epidemiológicos separadamente, o padrão da Décima Regional é 

similar ao do restante do estado (p>0,05).Em relação ao número de óbitos, as frequências 

observadas foram estatisticamente similares entre às notificações da Décima Regional e as 

demais do estado do Paraná em todos os períodos epidemiológicos (p>0,05). 

 

Tabela 3 Distribuição dos casos de dengue com sinais de alarme, dengue grave e os óbitos notificados pela 
Décima Regional de Saúde e pelo estado do Paraná de acordo com  período epidemiológico. 

Período epidemiológico 

  Dengue com sinais 
de alarme Dengue grave Óbito 

Local N % N % N % 

2012/2013 

Paraná 147 0,3% 82 0,15% 23 0,04% 

10ª RS 2 0,2% 0 0,00% 0 0,00% 

p-valor 0,78 0,243 0,537 

2013/2014 

Paraná 200 1,0% 44 0,22% 9 0,05% 

10ª RS 4 3,6% 0 0,00% 0 0,00% 

p-valor 0,007 0,619 0,822 

2014/2015 

Paraná 354 1,0% 122 0,34% 24 0,07% 

10ª RS 13 1,5% 2 0,23% 0 0,00% 

p-valor 0,149 0,568 0,443 

2015/2016 

Paraná 780 1,4% 132 0,23% 61 0,11% 

10ª RS 7 0,2% 2 0,07% 1 0,03% 

p-valor <0,0001 0,062 0,22 

2016/2017 

Paraná 6 0,7% 1 0,11% 0 0,00% 

10ª RS 0 0,0% 0 0,00% 0 0,00% 

p-valor 0,462 0,764 X 

TOTAL 

Paraná 1.487 0,9% 381 0,23% 117 0,07% 

10ª RS 26 0,5% 4 0,08% 1 0,02% 

p-valor  
0,007 

 
0,031 

 
0,188 



56 
 

 
 

 
4 DISCUSSÃO  

 
 

Entre as regiões do Brasil, a região sul é a menos acometida pela dengue em relação 

às demais, isso está relacionado com fatores climáticos, densidade populacional e 

provavelmente com fatores ambientais e econômicos. O modo de vida da população dos três 

estados da região sul e as condições de sobrevivência cooperam para estes resultados, 

sobretudo a diversidade do clima desta região quando comparada com as demais regiões do 

Brasil, o qual possui temperaturas mais baixas o que é um fator determinante para a 

proliferação do vetor.  

Viana e Ignotti (2013) já evidenciaram que os fatores metereológicos influenciam 

severamente na dinâmica do vetor e conseqüentemente nos picos epidêmicos. A ocorrência 

da doença está relacionada com o aumento dos índices pluviométricos e temperaturas mais 

elevadas, que ocorrem principalmente nos primeiros seis meses de cada ano, na maior parte 

das regiões do Brasil, que contribuem para o aumento do número de criadouros e aumento 

do número de casos de dengue. Embora seja uma doença sazonal, os casos de dengue são 

registrados nas épocas chuvosas e secas, tendo em vista que os períodos secos de 

temperaturas baixas não são capazes de acabar com a transmissão dengue. Entretanto, há 

várias dificuldades para determinar um padrão sazonal da incidência de dengue e as 

variáveis climáticas que influenciam a proliferação do vetor pois o padrão hematofágico do 

vetor ocorre durante todo o ano em intensidades variadas4. 

A incidência das internações por dengue pode estar relacionada a estes padrões 

sazonais, pois há uma progressão de picos durante a primeira metade do ano, supostamente 

associado ao aumento da pressão de vapor e das chuvas durante este período, levando ao 

aumento da abundância e atividade do mosquito16. 

Mendonça e Colaboradores (2007) demonstraram haver relação entre as condições 

climáticas e a incidência de dengue na região sul do Brasil. As porções mais quentes da 

região que compreende o estado do Paraná e o noroeste de Santa Catarina e Rio Grande do 

sul são marcadas geralmente por verão úmido, com chuvas intermitentes, condições 

ambientais e atmosféricas ótimas para a proliferação do Aedes aegypti17. Isso explica o 

Paraná ser o estado da região sul com o maior número de casos autóctones de dengue 

quando comparado com Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Com relação à incidência da doença entre os gêneros, os resultados apresentados 

neste trabalho mostraram que não houve discrepância entre o gênero feminino e masculino. 

Existem países em que os homens são mais infectados em relação às mulheres, enquanto em 
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outros, a dengue é mais frequente no sexo feminino18. Embora já foi relatada maior 

incidência de óbitos em homens, se faz necessário novas averiguações a cerca de algum 

fator social ou biológico das populações que indicam a evolução da doença  para as formas 

mais graves da dengue. Na índia e em outros países há indícios do aumento na incidência de 

dengue da faixa etária dos 16 aos 45 anos19. No presente estudo os adultos dos 20 aos 49 

anos de idade foram os mais acometidos. As crianças com idade menor que 10 anos 

representam menos que 6,0 % do total de casos de todo o período estudado. O diagnóstico 

da dengue em crianças é mais complicado, pois as manifestações clínicas de doenças 

comuns dessa idade, sobrepõe as de outras doenças infecciosas que são comuns nessa faixa 

etária20. Rodrigues e colaboradores, evidenciaram que muitas vezes a dengue na infância 

pode ser assintomática. Sendo assim, é possível que o número de casos de dengue entre 

crianças ainda seja subnotificado21.  

Os anos de 2013, 2015 e 2016 são os que apresentaram maior incidência de dengue 

no Brasil. Os períodos de 2012/2013 e 2015/2016 também foram os que mais registraram 

confirmações da doença nos municípios da Décima Regional de Saúde. Após o alto número 

de casos ocorridos em 2013 no país, para o ano de 2014 algumas atividades foram 

desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, bem como repasse de R$ 363,4 milhões para as 

secretarias estaduais e municipais do país para execução de medidas de vigilância, 

prevenção e controle da dengue em 2014. Distribuição, aos estados e municípios, de 100 mil 

kg de larvicidas, 227 mil litros de adulticida e 10,4 mil kits para diagnóstico.  Além de 

Laboratórios capacitados para a realização dos testes de diagnósticos disponíveis para a 

febre de chikungunya,  para sorologia, RT-PCR e isolamento viral22. 

No período epidemiológico de 31/2012 a 30/2013 o Governo do Paraná providenciou 

a fiscalização de cada município infestado com o Aedes aegypti e indicou para aos gestores 

municipais as medidas de controle e as eventuais falhas no controle da doença. Além disso, 

o governo fez uma revisão do plano de contingência para a realização de intervenções 

urgentes. Foi observado que 50% dos criadouros do mosquito da dengue eram lixo, 

principalmente de acúmulo de materiais recicláveis. Para isso foi proposto para o corpo 

técnico dos representantes da Secretaria da Saúde e da Secretaria do Meio Ambiente, para 

elaborar uma proposta para a resolução deste problema. Também, foi proposto a 

implementação de medidas de responsabilização para os donos de imóveis que não 

cumprissem com os critérios de destruição dos criadouros do mosquito transmissor da 

doença. Podendo ser penalizado com processo administrativo sanitário. Ainda, os violadores 

seriam denunciados ao Ministério Público para apurar a responsabilidade criminal23. 
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No entanto, em 2015 os números subiram novamente, mantendo-se altos em 2016. O 

MS elaborou uma lista de atividades a serem desenvolvidas naquele ano para que os 

números baixassem novamente, porém investimentos em inseticidas, larvicidas para o 

combate do vetor, boas técnicas de diagnóstico não são medidas suficientes se não haver 

conscientização da população. As orientações repassadas pela Secretaria do Estado do 

Paraná para os municípios, principalmente os do oeste, norte e noroeste foram para 

intensificar as medidas de controle e identificar as condições favoráveis para a proliferação 

do mosquito, eliminando os criadouros. A orientação também se estendeu aos municípios 

litorâneos, pois embora não fossem áreas de maior risco, era para eliminar os possíveis 

reservatórios com água parada, que servem como criadouros24.  

Entre os municípios da Décima Regional que apresentaram situação de alerta no 

período epidemiológico 2015/2016 o maior número de casos de dengue ocorreu nos 

municípios de Cascavel, Quedas do Iguaçu e Cafelândia, isso pode estar relacionado 

principalmente a densidade populacional destes municípios que estão entre os maiores desta 

Regional de Saúde. São diversos fatores que quando relacionados contribuem para a 

proliferação do vetor, núcleos urbanos com alta densidade populacional, urbanização 

descontrolada associados a falta de infraestrutura e com as particularidades de cada 

município podem contribuir para o aumento das taxas da doença25. 

A falta de Agentes de Combate de Endemias (ACEs), bloqueios e saneamento são 

alguns dos fatores que podem ter contribuído para o agravo da situação. No oeste do estado 

onde se encontram os municípios pertencentes a Décima Regional esta teve incidência 

variando de 12,03 a 483,77 entre 2012 e 2017. A incidência é considerada alta quando existe 

mais que 300 casos de dengue a cada 100.000 habitantes, média de 100 a 300 casos a cada 

100.000 habitantes e incidência baixa menos de 100 casos/100.000 habitantes. Embora o 

número de casos positivos e a incidência não sejam os mais altos do estado a prevenção é a 

melhor estratégia de controle e combate ao vetor. 

Quanto ao período epidemiológico de agosto de 2016 a julho de 2017 o Paraná,  

apresentou um comportamento atípico em relação aos períodos anteriores, houve uma 

redução de 98% de casos de dengue em comparação com o período anterior 2015 / 2016. 

Esta significativa redução demonstra que as estratégias de controle para combater a dengue, 

utilizadas pelo Governo estão sendo eficazes. Dentre as ações adotadas, destacam-se 

repasses de recursos para as prefeituras, campanhas através das mídias, grupos de limpeza, 

visitas domiciliares e fumacês. Entretanto, a dengue é uma doença cíclica, por isso os 

cuidados devem permanecer e manter-se constantes26. 
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Em 2014 o Ministério da Saúde adotou uma nova classificação de dengue revisada 

pela OMS, a qual foi dividida em: dengue sem sinais de alerta (dengue clássica), dengue 

com sinais de alerta (dor abdominal, vômito persistente, acumulação de líquido, hemorragia 

mucosa, letargia, agitação, aumento do fígado, aumento do hematócrito com diminuição das 

plaquetas) e dengue grave (fuga severa de plasma, hemorragia grave ou insuficiência de 

órgãos)27. 

A utilização do termo sinais de alerta pela OMS e pelo Ministério da Saúde é 

importante para a gestão de casos clínicos, apesar de  sua evidência como preditores de 

gravidade não seja consistente, principalmente em crianças. Além disso, o uso do termo tem 

o propósito de detectar casos possivelmente graves precocemente, possibilitar tratamento 

imediato e evitar internações desnecessárias, para reduzir a taxa de fatalidade de casos dessa 

doença28. 

Em relação aos casos de DSA da Décima Regional, observou-se que  os períodos  de 

2013-2014  houve uma maior frequência de notificação de DSA (3,6%) quando comparado 

ao  restante do estado (1%; p=0,007). Em 2015-2016, ocorreu uma inversão da situação, 

havendo uma menor frequência de notificações pela Décima Regional  (0,2%) quando 

comparada ao estado (1,4%; p<0,0001). Da mesma forma, os casos de DG e os óbitos da 

Décima Regional quando comparados ao restante do estado não foram representativos, 

sendo  p> 0,05. 

Percebe-se que a ocorrência das complicações da doença está associada a diversos 

fatores como aos relacionados ao agente etiológico, as condições ambientais que favorecem 

a proliferação do vetor e ao hospedeiro no que concerne a idade, fenótipo, existência de 

comorbidades, reinfecções e perfil imunogênico27.  Para Nascimento (2017) as formas 

graves de dengue também estão associadas a estes mesmos fatores além da predisposição 

genética. Portanto pode-se dizer que os casos de dengue grave e de sinais de alarme da 

Décima Regional podem sofrer  influência destas variáveis18. 

O aumento das epidemias de dengue expõe a população com idade avançada ao 

maior risco de evolução para as formas graves da dengue. O diagnóstico neste grupo pode 

ser mais difícil em virtude de que a manifestação clínica pode ser atípica e retardar as 

intervenções terapêuticas que possivelmente acarretam em muitos óbitos29. 

A circulação de diferentes sorotipos do vírus da dengue e a alta endemicidade da 

doença também pode estar relacionada com aumento da ocorrência de formas graves da 

doença e o aumento do número de hospitalizações em decorrência da doença. Além do mais, 

o crescimento do número de casos graves e uma mudança na faixa etária com predomínio de 
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formas graves observadas certificam que a dengue deve prosseguir como uma prioridade de 

saúde pública no Brasil30. 

A Regional de Saúde é uma das peças chave para o controle da doença nos 

municípios de sua abrangência, é o elo entre as secretarias de saúde dos municípios. Entre as 

atividades desenvolvidas pelos profissionais estão: a supervisão; monitoramento da doença 

através da curva de incidência, realizada semanalmente para cada município; treinamento / 

capacitação (manejo clínico, fluxo de notificações, coleta e envio de amostras ao LACEN, 

etc.); fornecimento de inseticida e larvicida. Nos casos onde há necessidade de utilização do 

inseticida acoplado a veículo (Fumacê) somente pessoas devidamente treinadas estão 

autorizadas para desenvolver esta atividade. 

Para alguns funcionários desta Regional de Saúde, o principal problema para 

combater a doença está na gestão do programa de controle, nas condições de trabalho 

impostas, as quais deveriam ser mais motivadoras, bem como os ACEs necessitam de maior 

valorização por parte dos governantes e da população. 

Para Rodrigues e Bedrikow (2016) no que se refere a prevenção, destacam-se como 

principais falhas o número insuficiente de agentes de saúde e de controle ambiental, e as 

campanhas da mídia que tornaram-se cada vez mais escassas. Estas são importantes para 

conscientizar a população sobre as formas de prevenção21.  

Apesar de já existir no Brasil uma vacina aprovada para prevenção da doença, 

estudos demonstram que a incorporação dos chamados Agentes de Controle de Vetores na 

atenção primária à saúde, ações educativas nas escolas, abordagens na mídia e a 

implementação de atividades com a participação da comunidade são estratégias que podem 

auxiliar na conscientização da população e consequente controle do vetor. Políticas públicas 

abrangentes são essenciais, como medidas destinadas a diminuir a aglomeração urbana e 

favorecer melhores condições de saneamento.Neste trabalho observou-se que são 

importantes e necessárias que as ações de controle da doença sejam mais efetivas, que 

ocorra uma revisão das políticas, inclusão das realidades locais, gestão ambiental e 

integração das ações da saúde com outros setores dos governos e da sociedade. 

Com este trabalho podemos perceber que os municípios da Décima Regional têm 

apresentado percentuais crescentes de casos de dengue em relação aos números do Paraná, 

apresentando significância em quase todos os períodos. Desta forma, são necessários 

esforços e ações com foco na redução dos casos de dengue, principalmente nos municípios 

com alta incidência.No que se refere às complicações da doença (DG, DSA e os óbitos) de 

forma geral apresentaram um padrão estatístico similar ao restante do estado, sendo 
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significativo apenas em alguns períodos, no entanto os trabalhos de prevenção da doença da 

10ª RS devem ser contínuos. 

Recomenda-se que estudos com delineamentos mais robustos sejam elaborados para 

analisar fatores individuais e ambientais capazes de cooperar para o aumento do número de 

casos de dengue nas localidades. Estes estudospodem contribuir para que os sistemas de 

saúde aperfeiçoem as intervenções de controle e contribuam para reduzir a morbidade e a 

mortalidade da dengue usando o controle vetorial integrado em conjunto com o diagnóstico 

precoce e cuidados de suporte imediatos16.Além disso, recomenda-se que estudos 

relacionados com foco nos casos que houve complicações da doença, de forma a investigar 

os fatores associados aos pacientes que tiveram dengue grave ou com sinais de alarme. 
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RESUMO 
 
O controle e prevenção da dengue tem se tornado um grande desafio, pois sua transmissão é 
influenciada por diversos fatores, como ambientais, climáticos, sociais e econômicos. O 
intuito deste trabalho foi avaliar a situação epidemiológica da dengue em Cascavel- PR e a 
influência de fatores ambientais com o número de casos de dengue. Foi realizado um estudo 
descritivo, transversal retrospectivo dos casos confirmados de dengue de 2012 a 2016. 
Através do canal endêmico verificou-se que em 2012, todos os meses estiveram entre estas 
zonas de controle e segurança, com exceção do mês de outubro; em 2013, todos os meses 
estiveram nestas zonas; em 2014, 3 meses não se encontraram nestas zonas; em 2015, 4 
meses estiveram fora destas zonas de controle e segurança; em 2016, apenas o mês de 
dezembro se mostrou na zona de segurança. Com o georreferenciamento, os mapas de calor 
mostraram que há um predomínio dos casos positivos de dengue nas regiões Oeste, Centro 
Sul e Central do município, onde foram encontrados inúmeros locais que podem servir como 
criadouros para ovetor. O primeiro ciclo do LIRAa de 2016 apontou um dos maiores índices 
de infestação do período avaliado. As correlações dos números de casos de dengue e as 
variáveis ambientais mostraram associação fraca apenas entre a prevalência e a temperatura 
máxima.As demais variáveis ambientais não apresentaram correlações significativas com a 
incidência de casos de dengue. Apesar de demonstrar geograficamente os locais de maior 
risco e o encontro de inúmeros criadouros não é possível afirmar as causas dos casos de 
dengue no período avaliado, sendo necessários estudos e análises adicionais.  
 
 
Palavras chave: Dengue, georreferenciamento, temperatura, precipitação. 
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1. INTRODUÇÃO 

Existem no mundo mais de 2,5 bilhões de pessoas que estão sob situação de risco de 

contrair dengue. A cada ano há cerca de 50 a 100 milhões de novos casos da doença1. As 

estimativas para esta doença endêmica podem aumentar significativamente com as 

alterações climáticas que irão expandir as áreas de risco, regiões e territórios2. 

A doença pode ser causada por cinco sorotipos diferentes do vírus da dengue (DENV 

I - V), transmitida a partir da picada de um artrópode portador do vírus, a fêmea do Aedes 

Aegypti (Diptera: Culicidae). O vetor é proveniente do Egito, e está espalhado pelo mundo 

desde o século XVI, afetando principalmente os países tropicais e subtropicais3. O ambiente 

predileto para seu crescimento e reprodução são reservatórios de água parada tanto em 

espaços abertos quanto os de uso domésticos4. 

A dinâmica populacional do mosquito é influenciada anualmente por variações 

climáticas periódicas. Por possuir características entomológicas que afetam a oviposição e 

desenvolvimento, esta particularidade do vetor explica os picos endêmicos que ocorrem 

anualmente em distintas intensidades5. A variação da temperatura possui ligação direta com 

a biologia do Aedes aegypit, portanto em regiões mais quentes o tempo de desenvolvimento 

do mosquito é menor, favorecendo sua metamorfose, assim como a incubação do vírus. O 

ciclo de vida do vetor mais curto aumenta a abundância de mosquitos circulantes, e com isso 

há maiores probabilidades de surtos da doença e epidemias6. 

Sabe-se que a dengue pode ser evitada, porém na maioria das vezes o vetor não é 

controlado, impedindo o combate de sua transmissão7. Embora já tenham sido realizados 

grandes progressos nos últimos anos relacionados à prevenção da doença, pesquisas para o 

desenvolvimento de novas vacinas, porém ainda existem muitos desafios a serem 

enfrentados, substancialmente  pela patogênese e a resposta imune provocada pela doença 

ainda ser um obstáculo a ser vencido2. De forma geral, a utilização de vacinas é a melhor 

alternativa considerando custo-benefício no tratamento isolado ou combinado com outros 

medicamentos usados na doença8. 

O controle e prevenção da dengue tem se tornado um grande desafio, pois a 

transmissão da doença é influenciada por diversos fatores, assim como ambientais, 

climáticos, sociais e econômicos9.Embora estas variáveis ambientais contribuam para o 

aumento da doença, há outros fatores envolvidos que também são causas de grandes 

epidemias, assim como a resistência dos mosquitos aos inseticidas utilizados para o controle 

do vetor, desmatamento com conseqüente urbanização e as políticas de saúde pública6. Com 

isso, fazer uma análise destas variáveis ligada à distribuição de vetores e identificação dos 
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casos de dengue é fundamental para obter uma ferramenta útil do cenário espacial e 

temporal da doença. Assim, instrumentos de vigilância, como ferramentas de controle, por 

exemplo, os mapas de incidência, auxiliam na preparação da saúde pública para surtos de 

dengue, a partir do auxílio visual destas ferramentas para se chegar a uma decisão. As 

ferramentas de controle como os mapas de risco obtidos através de uma variedade de 

preditores, são de fundamental importância para descrever os métodos utilizados para o 

mapeamento da dengue e discutir a sua aplicabilidade no contexto de saúde pública. Apesar 

de suas limitações, mapas de risco da dengue podem ser ferramentas poderosas para facilitar 

a tomada de decisão em saúde pública, pois auxiliam desde o controle até a prevenção da 

doença9. 

O controle vetorial é um dos maiores obstáculos para a prevenção da infecção devido 

ao próprio comportamento dos mosquitos adultos, sendo assim o ataque a fonte larval é na 

maioria das vezes, a primeira escolha. Os larvicidas contra o Aedes aegypti são amplamente 

utilizados, pois se tratam quase que exclusivamente de recipientes domésticos contendo 

água10. Estratégias eficazes e ecológicas de controle do vetor transmissor da dengue são 

medidas necessárias para amenizar o impacto negativo causado pelos pesticidas sintéticos 

utilizados atualmente. Para isso, nos últimos anos, as pesquisas deste âmbito estão voltadas 

para os produtos naturais e óleos essenciais, os quais mostraram-se promissores na 

toxicidade contra o mosquitos11. 

O poder público também é responsável pelo controle de doenças como a dengue. 

Como parte da Vigilância em Saúde de um município existe o setor responsável pela 

vigilância em saúde ambiental e vigilância epidemiológica cujas atribuições são, 

respectivamente: “...identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco 

ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde” e “...fornecer orientação 

técnica permanente para os profissionais de saúde que tem a responsabilidade de decidir 

sobre a execução de ações de controle de doenças e agravos...”, tornando-se um instrumento 

essencial para a programação, sistematização e operacionalização dos trabalhos em saúde, e 

padronização dos serviços técnicos correlatos12. A vigilância epidemiológica também é 

responsável pela coleta e compilação de dados; análise e interpretação dos mesmos, 

propagação das informações, averiguação epidemiológica dos casos e surtos; análise dos 

resultados obtidos e orientações e promoção das medidas de controle. Este setor é incumbido 

pela vigilância de todas as doenças de notificação obrigatória e outros agravos de interesse 

epidemiológico12. 

O objetivo deste estudo foi avaliar a situação epidemiológica da dengue no 

município de Cascavel – PR e através do georreferenciamento identificar as regiões do 
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município que tiveram o maior número de casos confirmados no período de 2012 a 2016 e 

por meio de visitas in loco verificar as possíveiscausas que estão contribuindo para 

transmissão da doença e fazer um alerta ao poder público com foco na prevenção. Além 

disso, este trabalho visa avaliar a influência da temperatura e a precipitação sobre o número 

de casos de dengue no município de Cascavel – PR. 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1 Tipo de estudo  

 

Estudo descritivo, transversal retrospectivo dos casos confirmados de dengue no 

município de Cascavel-Paraná, localizado na região Sul do Brasil, no período de janeiro de 

2012 a dezembro de 2016. 

 

2.2 Região e área de estudo 

 

O estudo foi realizado no município de Cascavel, localizado no oeste do estado do 

Paraná. O município de Cascavel é considerado o maior e mais populoso entre os 

pertencentes a Décima Regional de Saúde. O clima local é quente e temperado e existe uma 

pluviosidade significativa ao longo do ano, mesmo no mês mais seco. Segundo a 

classificação climática de Köppen e Geiger a temperatura média em Cascavel é 18.2 °C, e a 

média anual de pluviosidade é de 1.822 mm13. Sua extensão territorial é de 2.100,831 km², a 

população estimada pelo IBGE de 2015 foi de 312.778 habitantes. O município tem uma 

densidade demográfica de 136,23 hab/km²; e o grau de urbanização era de 94,36% pelo 

IBGE de 2010, a altitude de 781 metros e seu clima é subtropical. 

 

2.3 Critérios de inclusão 

Foram incluídos todos os casos de dengue notificados e confirmados no banco dados 

da Secretaria de Saúde departamento de Vigilância Epidemiológica de Cascavel – PR, 

informados através do SINAN (Sistema Nacional de Agravos de Notificação) no período de 

2012 a 2016. Os casos de dengue foram confirmados laboratorialmente ou por critério 

clínico – epidemiológico. 
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2.4 Critérios de exclusão 

 

 Foram excluídos do estudo os casos cujo registro apresentava a classificação final 

como descartado (negativo, ignorado/branco) ou Chikungunya (a partir de 2014) segundo a 

ficha do SINAN.  

 

2.5 Coleta de dados  

 

2.5.1. Secretaria de Saúde de Cascavel 

 

Foi utilizado os dados doscasos confirmados de dengue em Cascavel-PRobtidos 

através do dengue online, sendo este alimentado pelos resultados das fichas de notificação 

do SINAN do período de 2012 a 2016. Esses dados foram obtidos por meio da Secretaria de 

Saúde da cidade de Cascavel- PR no departamento de Vigilância Epidemiológica. Foram 

requeridas as informações das variáveis que constam na ficha de notificação referentes aos 

itens: Número da notificação, endereço de residência, idade sexo, raça, escolaridade, sinais 

clínicos, resultado de IgM e NS1, hospitalização, casos autóctones e importados, 

classificação final, critério de confirmação/descarte e evolução do caso.  Os dados referentes 

aos investimentos para dengue foram obtidosno setor Financeiro desta mesma secretaria de 

saúde. Todos os dados foram transcritos para um banco de dados formados por planilhas 

eletrônicas no software Excel, para posterior análise.  

 

2.5.2 Georreferenciamento e visitas in loco 

 

A partir dos endereços residenciais dos casos confirmados da doença, foi realizado o 

georreferenciamento destas residências com auxílio do Sistema de Informação Geográfica 

QGIS (2016)14 e do Portal do município - Geo Cascavel15para localização dos endereços no 

mapa de Cascavel. A partir dos dados georreferenciados foram elaborados mapas de calor, 

os quais são uma das melhores ferramentas para visualização da densidade de pontos, estes 

foram utilizados para identificar regiões com maior concentração da doença. Com a 

identificação dos locais, posteriormente foram realizadas visitas in loco a estes locais a fim 

de identificar possíveis causas que possam ter contribuído para o elevado número de casos 

de dengue naquelas regiões. 
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2.5.3 Vigilância Ambiental de Cascavel 

 

Também, para o plano deste trabalho foram coletados dados na Vigilância Ambiental 

referentes ao LIRAa (Levantamento Rápido do Índice de Infestação para Aedes aegypti), 

que é uma amostragem larvária de Aedes aegypti feita a cada três meses em Cascavel para 

obter a estimativa da infestação pelo vetor da dengue. O ideal é que o índice esteja abaixo de 

1,0% para ser satisfatório. A situação de alerta é quando o índice está entre 1% e 3,9% e de 

risco quando é maior que 3,9%. Também foram coletados dados do número de 

funcionáriosque trabalham com o controle de endemias, fluxo de trabalho, os investimentos 

realizados pelo governo federal para dengue e as estratégias de controle utilizadas pela 

Vigilância Ambiental - departamento de Controle de Endemias do município através de uma 

ficha de coleta de informações.  

 

2.5.4 SIMEPAR – Temperatura e Precipitação 

 

Quanto aos dados ambientais referentes à temperatura e precipitação, foram 

solicitados os dados ao Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR)16, o qual possui um 

conjunto de estações meteorológicas e hidrológicas automáticas, distribuídas em todo o 

estado do Paraná. Desta forma foi solicitada a temperatura média, máxima e mínima de cada 

mês e a precipitação mensal de Cascavel – PR no período de 2012 a 2016. 

 

2.6 Considerações éticas 

 

O projeto de pesquisa teve aprovação pelo Comitê de ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná via Plataforma Brasil, sob o Nº do 

Parecer: 1.838.399 em 24 de novembro de 2016 (Anexo 1). Para realização desse estudo, 

além da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, foi solicitada autorização à Secretaria 

de Saúde de Cascavel, por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

descrição do projeto e Declaração para uso de dados em arquivo e o formulário de coleta 

com base na ficha do SINAN, para liberação do acesso à base de dados do sistema dengue 

on line para coleta dos dados. Além disso, para obter os dados do SIMEPAR foi necessário 

enviar um ofício com timbre da universidade e um termo de comprometimento solicitando 

os dados de temperatura e precipitação. 
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2.7 Análise estatística 

 

O número de casos de dengue notificados em Cascavel, ao longo dos meses dos anos 

de 2012 a 2016, foi avaliado por meio da análise gráfica de canal endêmico. Os canais 

endêmicos servem para determinar o que constitui um excesso de casos quando se conhece a 

incidência esperada. Desta forma, é possível determinar situações de surto ou, até mesmo, 

epidemias. O presente canal endêmico foi definido por meio do cálculo da mediana, 1º e 3º 

quartis do número de casos mensais notificados em Cascavel nos períodos epidemiológicos 

compreendido entre 2012 a 2016. Os quartis são valores que dividem os dados ordenados 

em quatro partes iguais, utilizado principalmente em dados não simétricos. O 1º quartil 

deixa 25% dos dados abaixo e 75% acima, enquanto que o 3º quartil deixa 75% dos dados 

abaixo e 25% acima. Quanto à mediana ela foi utilizada para separar a metade maior da 

metade menor da amostra dos casos de dengue. 

O número de casos da dengue por mês, ao longo do período analisado e as variáveis 

ambientais (temperatura mínima, temperatura média, temperatura máxima e precipitação) 

foram avaliados quanto ao padrão de distribuição por meio do teste de Shapiro-Wilk, o 

qualavalia se os dados possuem uma distribuição normal. Uma vez que as variáveis não se 

encontravam em distribuição normal, foram realizadas as correlações entre as mesmas por 

meio do método não paramétrico de Spearman, que avalia a intensidade da relação entre 

duas variáveis. Após isso foi realizado o teste de significância da correlação (p-valor), em 

que o padrão de significância é menor que 0,05. Quanto menor ovalor de p,indica uma 

evidência mais forte da relação entre as variáveis. 

Todas as análises foram realizadas nos programas Microsoft Excel ® e XLStat 

versão 201717. 

 

3. RESULTADOS 

 

Segundo os dados da Secretaria de Saúde – departamento de Vigilância Epidemiológica 

do município de Cascavel-PR foi notificado no ano de 2012 610 casos suspeitos de dengue, 

sendo que destes foram confirmados 70, dos quais 45 eram autóctones e 25 importados. Em 

2013, foram notificados 1.241 casos, sendo que destes foram confirmados 176 casos, dos 

quais 88 eram autóctones e 87 importados. Já em 2014, 768 casos foram notificados e destes 

foram confirmados 64 casos, dos quais 44 eram autóctones e 18 importados. Em relação ao 
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período de 2015, 1.683 casos foram notificados, sendo confirmados 284 casos, dos quais 

194 eram autóctones e 88 importados. Foram notificados no ano de 2016, 3.758 casos, em 

que foram confirmados 1.455 casos, dos quais 1.255 eram autóctones e 197 importados. 

Referente ao perfil dos pacientes diagnosticados com dengue no município de Cascavel, 

no período de 2012 a 2016 o gênero feminino representa 53,96% (1.106) do total de casos e 

o gênero masculino 46,04% (943). Com relação à faixa etária dos pacientes com diagnóstico 

de dengue, 97% (1.986) das notificações confirmadas possuía o dado. Destas 5,19% (103) 

tinham idade entre 1 e 9 anos; 16,26% (323) entre 10 a 19 anos; 58,06% (1.153) entre 20 e 

49 anos; 12,89% (256) entre 50 a 59 anos e 7,6%  (151) com 60 anos ou mais.  A Figura 1 

representa esta distribuição durante o período estudado: 

 

Figura 1 Faixa etária dos casos positivos de dengue distribuídos por gênero 

No que se refere à escolaridade dos pacientes, 92,78% (1901) do total de casos 

positivos continham esta informação na ficha de notificação, sendo que 0,63% (12) dos 

pacientes eram analfabetos; 5,52% (105) tinham de 1ª a 4ª série incompleta do ensino 

fundamental; 3,89% (74) possuíam 4ª série completa do ensino fundamental; 13,83% (263) 

5ª à 8ª série incompleta do ensino fundamental; 5,79% (110) ensino fundamental completo, 

11,78% (224) ensino médio incompleto; 23,83% (453) ensino médio completo; 4,52% (86) 

educação superior incompleta; 8,05% (153)educação superior completa; 16,15% (307) esta 

informação estava classificada como ignorada e 6,0% (114) como não se aplica.Com relação 

à raça, havia 98,44% (2017) de notificações confirmadas que contemplavam esta  

informação das quais 81,36% (1.641) eram da raça branca; 2,18% (44) da negra; 0,35% (7) 
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da amarela; 11,70% (236) parda;  0,10% (2) indígena e 4,31% (87) classificou esta 

informação como ignorado. 

Referente ao critério de confirmação da doença, de 2012 até 2014, era utilizado 

apenas o critério laboratorial para diagnóstico, em 2015 foi utilizado o critério clinico - 

epidemiológico em dois casos, no entanto em 2016, período epidemiológico com maior 

número de casos positivos do município, 15,53% (226) dos casos utilizaram este critério 

para confirmação do diagnóstico. 

Quanto aos óbitos em decorrência da doença, no período de 2012 a 2015 não foi 

registrado nenhum caso, em 2016 o município registrou um óbito devido às complicações da 

doença. Quanto à Dengue Grave não foi registrado nenhum caso em 2012, 2013 e 2015. Em 

2014 houve um caso e em 2016 foram registrados três casos no período. Em relação à 

Dengue com Sinais de Alarme, nenhum caso foi registrado em 2012, 2013 e 2016, no 

entanto quatro casos foram apontados em 2014 e seis em 2015. Os demais casos evoluíram 

para cura ou foram ignorados. Quanto à hospitalização dos pacientes diagnosticados com 

dengue, de 2012 a 2016 dos 2.049 casos positivos, apenas 8,10% (166) dos pacientes 

necessitaram de hospitalização. 

Foi realizado um canal endêmico com o número de casos positivos mensais de 2012 até 

2016. Na avaliação da representação gráfica do canal endêmico, representados no Quadro 1 

e Figura 2, foi possível verificar que a zona de êxito do controle da doença está representada 

abaixo do 1º quartil do número de casos, e a zona de segurança de controle da doença é 

localizada entre o 1º quartil e a mediana. Verificou-se que em 2012, todos os meses 

estiveram entre estas duas zonas, com exceção do mês de outubro; em 2013, todos os meses 

estiveram nestas zonas; em 2014, 3 meses não se encontraram nestas zonas (outubro, 

novembro e dezembro); em 2015, 4 meses estiveram fora destas zonas (maio, junho, agosto 

e dezembro); em 2016, apenas o mês de dezembro se mostrou na zona de segurança. 

A zona de alarme da doença é representada pelos valores entre a mediana e o 3º quartil. 

Foi possível observar 9 meses ao longo do período analisado que se encontraram nesta zona: 

outubro de 2012, outubro e novembro de 2014, maio e dezembro de 2015 e junho, agosto, 

outubro e novembro de 2016. A zona de surto ou epidemia é representada pelos valores 

acima do 3º quartil. Foi observado um mês de surto em 2014 (dezembro), dois meses de 

surto em 2015 (junho e agosto), e um quadro epidêmico em 2016, com os meses de janeiro a 

maio, junho e setembro com valores acima das zonas de segurança e alarme(Quadro 1; 

Figura. 2). 
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Quadro 1 Número dos casos mensais de dengue de 2012 a 2016. 

 Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

2012 3 4 16 15 9 5 4 3 1 5 2 3 

2013 14 22 58 38 23 9 5 2 0 3 1 1 

2014 2 5 5 11 12 8 1 0 1 4 6 9 

2015 9 17 28 74 109 24 3 8 1 2 3 6 

2016 52 160 263 749 169 22 15 6 4 5 6 4 
Observação: Azul escuro – zona de êxito; Azul claro – zona de segurança; Amarelo – zona de alarme; 
Vermelho – Surto ou epidemia. 
 

A seguir, na Figura 2, está a representação gráfica do canal endêmico, com especial 

destaque para os anos de 2015 e 2016 que apresentaram maior número de meses em zonas 

de alarme ou de surto/epidemia dos casos de dengue. 

 

 
Figura 2Canal endêmico dos casos de dengue dos períodos epidemiológicos de 2015 e 2016. 

 

 

A partir dos endereços dos pacientes, os casos positivos foram georreferenciados no 

mapa do município de Cascavel-PR e em seguida foram feitos os mapas de calor conforme 

apresentados na Figura 3. 
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Figura 3 Mapas de calor dos casos de dengue do município de Cascavel-PR de 2012 a 2016. a) 2012, b)2013, 

c)2014, d)2015  e)2016. 

 

A partirda concentração dos pontos observados nos mapas de calor, percebe-se com 

base no mapa de Cascavel e na Figura 3que há um predomínio dos casos positivos de 

dengue nas regiões oeste, centro sul e central do município de Cascavel, principalmente nos 

bairros Santa Cruz, Alto alegre, Coqueiral, Neva, Parque São Paulo e Centro, na maioria dos 

períodos avaliados. Durante as visitas in loco a estas regiões foram encontrados inúmeros 

locais (Apêndice 2) que podem servir como criadouros para o Aedes aegypit assim como 

ferro velho, caixas de água, móveis e eletrodomésticos jogados a céu aberto e acumulo de 

muito lixo incluindo garrafas. Além disso, foi possível verificar que muitas pessoas residem 

em áreas envoltas por grande quantidade de lixo e aparentemente de extrema pobreza. 

Segundo os resultados do LIRAa, realizado, geralmente, quatro ciclos trimestrais 

durante o ano, em 2012 apresentou no seu primeiro ciclo 2,40% de infestação pelo Aedes 

aegypti, no segundo ciclo 2,30%, enquanto que o terceiro e o quarto apresentaram 0,50%. 

Em 2013, o primeiro ciclo demonstrou que havia 4,50% de infestação, o segundo ciclo 

a) b)

c) d)

e)
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7,00%. Não foram encontrados os registros o terceiro ciclo daquele ano pelo setor de 

endemias. O quarto ciclo de 2013 apresentou 0,30% de infestação. Em 2014 o primeiro ciclo 

apresentou 4,20%, o segundo 4,50%, o terceiro 0,80% e o quarto com 1,20%. No ano de 

2015 o primeiro ciclo apontou 4,20%, o segundo 3,40%, no terceiro 0,20% e o quarto não 

foi encontrado registro. Por fim, em 2016 o primeiro ciclo denotou 6,80%, o segundo 

0,50%, o terceiro e o quarto apresentaram 0,20%. Considerando o primeiro ciclo do LIRAa 

de 2016, este apontou um dos maiores índices de infestação do período avaliado, todas as 

regiões do município estavam em situação de risco (maior que 3,9%) ou alerta (entre 1,0% e 

3,9%). 

Fazendo a correlação do números de casos de dengue e as variáveis ambientais, foi 

possível verificar associação fraca (rho= Spearman entre 0,20 e 0,40 e p-valor menor que 

0,05) apenas entre a prevalência e a temperatura máxima. Nesta associação, foi possível 

observar que quanto maior a temperatura máxima do mês analisado, menor a incidência de 

casos de dengue (rho=-0,287; p=0,026), por isso o sinal de rho é negativo, indicando que a 

relação é inversamente proporcional entre as variáveis. Contudo, vale reforçar que esta é 

uma correlação fraca, não sendo passível de relações de causa e efeito, conforme observado 

na Tabela 1. As demais variáveis ambientais não apresentaram correlações significativas 

com a incidência de casos de dengue, pois quando as elipses em um diagrama de dispersão 

não se apresentam alongadas e com uma tendência linear, isso demonstra que não há uma 

relação entre as variáveis analisadas, conforme observado na Tabela 1 e Figura 4. 

 

Tabela 1 Coeficientes de Correlação de Spearman (rho) e p-valor do teste de significância de correlação. 

Variáveis Rho p-valor 
Temperatura mínima 0,066 0,615 
Temperatura média -0,016 0,903 
Temperatura máxima -0,287 0,026 
Precipitação 0,094 0,473 
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Figura 4Correlação do número de casos de dengue de Cascavel-PR com os indicadores de temperatura e 
precipitação mensais de 2012 a 2016. A) Temperatura mínima; B) Temperatura Média; C) Temperatura 
Máxima; D) Precipitação. 

 

Os investimentos realizados pelo governo especificamente para o controle da dengue, 

iniciou no ano de 2013, antes disso, os valores recebidos pelos estados e municípios do 

governo federal, eram para os cuidados com a saúde de forma geral. O valor do recurso 

anual enviado para cada município depende dos índices do LIRAa. Os valores investidos 

pelo governo para o controle da dengue em Cascavel em 2013 o repasse foi de R$ 

101.946,16; em 2014 foi de  R$ 142.725,16 ; em 2015 de R$ 127.877,06 e em 2016  o valor 

de R$ 144.498,68. 
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Há outras fontes de financiamento, como por exemplo, o Fundo Nacional de Saúde e 

Vigia SUS. Os investimentos feitos para Cascavel no período de 2012-2016 pelo Bloco de 

Vigilância em Saúde do Fundo Nacionalforam: 2012 – R$ 1.846.105,75; 2013 – R$ 

1.965.401,10; 2014 – R$ 1.832.010,13; 2015 – R$ 1.848.573,68 e 2016 – R$ 3.393.008,48 
18. No entanto, são incentivos pontuais destinados a ações de vigilância em saúde de forma 

geral, que pode ou não englobar o controle da dengue. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

A dengue é uma doença recorrente, principalmente nos países em desenvolvimento. 

Devido ao aumento dos casos de dengue todos os aspectos relacionados àinfecção do vírus 

da dengue são um desafio19. Apesar de se conhecer os modelos de transmissão da dengue, os 

quais são influenciados por uma combinação de fatores que envolvem o homem, o vírus, o 

vetor e o ambiente, compreende-se pouco sobre a relação combinada e motivada entre eles. 

A situação torna-se ainda mais grave pois o Aedes aegypti, está bem adaptado à reprodução 

em locais comuns do cotidiano humano, assim como os ambientes urbanos e periurbanos19. 

Referente ao perfil dos pacientes diagnosticados com dengue no município de 

Cascavel pode-se observar que com relação ao gênero, o sexo feminino foi o mais 

acometido no período estudado, resultando uma diferença de 7,92% em relação ao sexo 

oposto. Essa diferença é muito relativa, e pode ter influência por diversas variáveis de 

acordo com o local avaliado. Existem países em que os homens são mais infectados em 

relação às mulheres, enquanto que em outros, a dengue é mais frequente no sexo feminino20, 

21. No entanto, outros estudos obtiveram resultados em que a prevalência de dengue no sexo 

masculino era maiorem relação ao feminino22, 23, por isso são necessários mais estudos que 

sejam capazes de avaliar se os fatores biológicos, como gênero e raça, tem influência sobre a 

taxa de infecção.  

Acerca da faixa etária, mais da metade dos pacientes positivos (58,06%) tinham 

idade entre 20 e 49 anos de idade. Na maioria das vezes a faixa etária produtiva é a mais 

acometida, pois está mais exposta a probabilidade de picada do vetor23. Porém, mesmo as 

crianças na faixa etária entre 1 e 9 anos (5,19%) e os idosos acima de 60 anos (7,6%) não 

estarem no grupo mais acometido neste estudo, ambos merecem atenção maior pois fazem 

parte do grupo de risco, os quais são mais frágeis em caso de complicações da doença. 

Com relação aos casos de dengue no período avaliado, observa-se que o ano de 2016 

foi o que apresentou o maior número de casos positivos (1.455) em Cascavel- PR, naquele 

ano o município decretou situação de epidemia da doença. Somente no mês de abril de 2016 
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houve mais da metade das confirmações da doença (51,48% (749)) de todo o período. Para 

esta avaliação foi construído um canal endêmico da doença, o qual foi expresso de forma 

gráfica, a distribuição típica da dengue de 2012 até 2016 mensalmente. Com esta ferramenta 

é possível captar a tendência sazonal da doença e representar o seu comportamento 

esperado. Para a saúde pública o canal endêmico é um instrumento vantajoso para a análise 

da situação epidemiológica atual de uma doença, a antecipar situações de alerta para o risco 

de epidemia24. Os resultados encontrados neste trabalho apontam que as atenções devem ser 

redobradas nos primeiros seis meses de cada ano, principalmente pelo fato do vetor sofrer 

fortes influências climáticas para sua reprodução e desenvolvimento.  

No que se refere às complicações da doença, sua ocorrência está associada a diversos 

fatores como aos associados ao agente etiológico, ás condições ambientais que favorecem a 

proliferação do vetor e ao hospedeiro no que concerne a idade, fenótipo, existência de 

comorbidades, reinfecções e perfil imunogênico25. Os resultados obtidos neste trabalho 

demonstraram que durante todo o período estudado ocorreu somente um óbito e uma 

pequena parcela teve complicações da doença, tratando-se de no total quatro casos de 

dengue grave e 10 casos de dengue com sinais de alarme. Aproximadamente a totalidade dos 

casos evoluiu para cura, demonstrando haver agilidade desde a notificação até o diagnóstico 

e tratamento.  

Em casos da ocorrência de surtos e epidemias, assim como ocorreu no ano de 2016 

em Cascavel, é permitida a utilização do critério clínico-epidemiológico. Naquele ano, 

15,53% (226) do total de casos (1.455) foram confirmados por este critério. O MS preconiza 

que, após a confirmação dos primeiros casos pelo critério laboratorial, os demais casos 

podem ser encerrados pelo critério clínico-epidemiológico dos pacientes, desde que mantida 

a realização de sorologia para cerca de 10% dos casos; e para 100% dos casos suspeitos de 

complicações (DSA e DG)12.  

Há uma relação positiva entre menores condições socioeconômicas e aumento do 

risco de dengue. Sabendo-se disso, é possível prever que a ocorrência da doença é mais 

provável em áreas mais desfavorecidas, as quais devem ser prioritárias para desenvolver 

medidas de controle da dengue e demais doenças transmitidas pelo Aedes aegypti26. 

Instrumentos de vigilância e ferramentas de controle como os mapas de incidência, auxiliam 

na identiicação de áreas de risco e também na preparação da saúde pública para surtos de 

dengue a partir de um auxílio visual da situação da doença. Os mapas de risco podem ser 

ferramentas poderosas para facilitar a tomada de decisão em saúde pública, que vão desde 

vigilância até mapas de previsão, que auxiliam desde o controle até a prevenção da doença9.  
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Com este trabalho, através do auxílio um programa de georreferenciamento, foi 

possível mapear os casos positivos do município e assim através dos mapas de calor realizar 

a análise da distribuição espacial destes casos e assim evidenciar as disparidades espaciais 

que delimitam as áreas de maior risco. Os mapas de calor elaborados  identificaram que as 

regiões oeste, centro-sul e central foram constantemente acometidas em maior proporção em 

Cascavel. Com as visitas in loco a estes locais, foi possível verificar que há diversas zonas 

em situações precárias de sobrevivência para o ser humano e condições ideais para a 

reprodução do mosquito, havendo grande acúmulo de lixo e entulhos. Com isso, é 

necessário alertar o setor público para que o controle de endemias dê atenção especial a estas 

regiões, redobrando os trabalhos de eliminação dos focos de reprodução do vetor e promover 

a conscientização dos moradores sobre a importância do senso de limpeza em seus 

respectivos terrenos e casas para erradicar as chances de desenvolvimento do Aedes aegypit. 

A precipitação, a temperatura e a umidade relativa são evidenciados como os 

principais fatores climáticos, que podem em conjunto ou sozinhos serem responsáveis por 

uma situação epidêmica. A ocorrência sazonal de casos positivos mostrou que a alternância 

de períodos de chuva e de seca, são os que apresentam maior número de casos. No entanto, o 

vetor se adaptou aos extremos de temperatura e volume de chuvas, resultando na ocorrência 

de casos de dengue ao longo de todo ano e em diversos países do mundo27. É comum 

observar em períodos de três a cinco anos, maiores picos da doença. Estudos mostram que 

um acréscimo de 2°C na temperatura pode levar a um aumento do tempo de vida do 

mosquito quando está na fase adulta, além de reduzir o período de desenvolvimento da fase 

imatura e diminuir o tempo de replicação viral, com isso haverá maior número de mosquitos 

infectados em um período de tempo mais elevado resultando em epidemias da doença5. 

No presente estudo a associação entre os casos de dengue com a temperatura e a 

precipitação não apresentaram correlações as quais pudessem afirmar que houve influência 

destas variáveis climáticas sobre a incidência de casos de dengue no município. Quando as 

elipses em diagramas de dispersão não se apresentam alongadas e com uma tendência linear 

(seja crescente ou decrescente), isso indica que não há correlação entre as variáveis 

analisadas. No entanto, pode haver alguma relação estatística entre estas variáveis climáticas 

quando relacionadas com fatores ambientais, como aqueles encontrados nas regiões Oeste, 

Centro-Sul e Central de Cascavel.Áreas com grande acúmulo de lixo são locais ideais para a 

reprodução do vetor,nos quais a temperatura e a quantidade de chuvas são fatores 

fundamentais para que isso aconteça. Para avaliar esta correlação serão necessários outros 

estudos acerca deste assunto. 
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Quanto aos resultados do LIRAa  apresentados neste artigo, verificou-se que os 

maiores índices de infestação ocorreram no 2º ciclo de 2013 (7,0%) e no 1º ciclo de 2016 

(6,8%), considerando este último, em que houve situação de epidemia, todo  município 

estava em situação de alerta (maior que 1% e menor que 3,9%) ou de risco (maior que 

3,9%). Com esta metodologia, foi possível mapear os locais com altos índices de infestação 

pelo Aedes aegypti, e assim, realizar um alerta sobre as possíveis áreas de epidemia da 

doença. Com a identificação dos pontos de maior proporção de focos do mosquito da cidade 

o intuito é intensificar as medidas de controle e prevenção tanto pela população como pelos 

órgãos públicos.Os baixos índices de infestação apresentados neste trabalho, podem estar 

relacionados com longos períodos sem chuva no município ou de temperaturas mais baixas, 

o que desfavorece a proliferação do vetor. 

Vale ressaltar que o LIRAa, não pode unicamente mensurar o nível de infestação 

sazonal do Aedes aegypit, uma vez que faz alusão somente sobre a freqüência do vetor 

adulto com base na coleta de larvas e pupas, no entanto, não registram informações sobre os 

ovos latentes ou que irão eclodir28.  

Os investimentos realizados pelo governo para o controle da dengue são cruciais para 

o apoio às medidas de controle adotadas pelo município. O setor de Vigilância Ambiental é 

um dos mais impactados quando o dinheiro é escasso, pois este departamento é responsável 

pelas ações de controle da dengue, como por exemplo, a aplicação de inseticida (Malation) e 

larvicida (Pyriproxifen), ou seja, produtos químicos que eliminam o mosquito, a larva e a 

pupa.  

O controle vetorial é o maior obstáculo para a prevenção da infecção devido ao 

próprio comportamento dos mosquitos adultos, sendo assim, o ataque a fonte larval é na 

maioria das vezes, a primeira escolha. Os larvicidas  contra  o A.ae são amplamente 

utilizados, pois se tratam quase que exclusivamente de recipientes domésticos contendo 

água.  O Pyriproxyfen é um dos larvididas que está sendo usado amplamente pelo mundo, 

possui uma ação lenta contra um amplo espectro de insetos causadores de doenças. Atua 

provocando modificações morfológicas e funcionais, afetando sua reprodução. Foi aprovado 

pela OMS para o tratamento de água potável, devido a sua baixíssima toxicidade aos 

mamíferos10.  

A aplicação de veneno é realizada a partir dos chamados raios, que consiste em uma 

área de 300 metros em regiões ao torno dos endereços vinculados ao suspeito, como os 

residenciais, de trabalho ou estudo, em que os ACE’s realizam ações procurando larvas e 

pupas dos vetores que, quando encontradas, origina a execução de bloqueio, aplicação de 

veneno na região delimitada pelo raio. Para este e demais trabalhos desenvolvidos o 
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município de Cascavel possuía uma equipe de 138 ACE’s e uma coordenadora, sendo 

divididos em equipes de: agentes de campo, encarregados pela visitação aos imóveis, uma 

equipe de aplicação de inseticida e uma de educação, que trabalha as questões relacionadas a 

prevenção e eliminação de criadouros e vetores. Atualmente, Cascavel possui cerca de 

168.000 imóveis, segundo o MS, o ideal é ter um ACE para cada mil imóveis, desta forma 

há um déficit de mais de 25 ACE’s no município, segundo a coordenadoria da Vigilância 

Ambiental é que até o final de 2017 fossem contratadas aproximadamente 26 pessoas, os 

quais estarão auxiliando no combate da dengue e demais doenças. 

Por fim, percebe-se que um dos principais fatores que impedem a erradicação do 

Aedes aegypit é a conscientização da população, para isso divulgação de informações sobre 

a doença através dos meios de comunicação de massa podem auxiliar o comportamento das 

pessoas no que diz respeito a prevenção, a busca de tratamento e a detecção precoce da 

dengue19. Entretanto, deve ser considerado que o município de Cascavel é uma região 

próxima e fronteira com outros países, possui regiões com falta de infraestrutura urbana e as 

características meteorológicas e ambientaisfavoráveis durante praticamente o ano todo que 

facilitam a manutenção da doença. Com o canal endêmico, podemos concluir que a 

população de Cascavel deve permanecer em alerta e tomar as medidas de prevenção da 

doença em todas as épocas do ano, assim como o setor de Vigilância Ambiental do 

município, mas as atenções devem ser redobradas nos primeiros seis meses de cada ano. 

Apesar de todas as discussões realizadas e dos resultados apresentados no decorrer 

deste trabalho, em que se demonstraram geograficamente as residências dos indivíduos que 

contraíram dengue, mesmo com a identificação dos locais de maior risco e o encontro de 

inúmeros criadouros nestas regiões não se é possível afirmar,estatisticamente, as causasdo 

número de infecções da doença no período avaliado. Estudos e análises adicionais são 

necessários com o intuito de relacionar as variáveis climáticas como a temperatura e 

precipitação em períodos semanais (devido ao ciclo de vida do vetor) e comparar com o 

número de casos de dengue do município além de, relacionar com as variáveis ambientais as 

quais estão intervindo na propagação da dengue em Cascavel. 
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6. CONCLUSÕES GERAIS 
 
 

Com este trabalho podemos perceber que os municípios da 10ª RS 

apresentaram percentuais crescentes de casos de dengue em relação aos outros 

municípios do estado do Paraná, apresentando significância em quase todos os 

períodos. Desta forma, são necessários esforços e ações com foco na redução dos 

casos de dengue, principalmente nos municípios com alta incidência.No que se 

refere às complicações da doença (DG, DSA e os óbitos) de forma geral 

apresentaram um padrão estatístico similar ao restante do estado, sendo 

significativo apenas em alguns períodos, no entanto os trabalhos de prevenção da 

doença nos municípios da 10ª RS devem ser contínuos. 

Com o canal endêmico, podemos concluir que a população de Cascavel deve 

permanecer em alerta e tomar as medidas de prevenção da doença em todas as 

épocas do ano, mas as atenções devem ser redobradas nos primeiros seis meses 

de cada ano. Apesar de todas as discussões realizadas e dos resultados 

apresentados em que demonstraram geograficamente as residências dos 

indivíduos que contraíram dengue em Cascavel, mesmo com a identificação dos 

locais de maior risco e o encontro de inúmeros criadouros nestas regiões não se é 

possível afirmar, terminantemente, as causas dos casos de dengue no período 

avaliado.No presente estudo a associação entre os casos de dengue com a 

temperatura e a precipitação não apresentaram correlação significativa os quais 

pudessem afirmar que houve influência destas variáveis climáticas sobre a 

incidência de casos de dengue no município.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

De maneira complementar aos resultados obtidos neste trabalho, 

recomenda-se que estudos com delineamentos mais específicos sejam elaborados 

para analisar fatores individuais e ambientais capazes de cooperar para o aumento 

do número de casos de dengue nas localidades avaliadas. Estes estudos podem 

contribuir para que sistemas de saúde aperfeiçoem as intervenções de controle e 

contribuam para reduzir a morbidade e a mortalidade da dengue. Além disso, 

recomenda-se que estudos com foco nos pacientes que tiveramcomplicações da 

doença sejam realizados, de forma a investigar os fatores individuais associados a 

estescasos de dengue grave ou com sinais de alarme. 

Também, estudos e análises adicionais são necessários com o intuito de 

relacionar as variáveis climáticas como a temperatura e precipitação em períodos 

semanais (devido ao ciclo de vida do vetor) e comparar com o número de casos de 

dengue do município além de, relacionar com as variáveis ambientais as quais 

estão intervindo na propagação da dengue em Cascavel. 

Por fim, são necessários esforços e ações por parte do setor público e da 

população, com foco na redução dos casos de dengue, principalmente nos 

municípios com alta incidência. Percebe-se que um dos principais fatores que 

impedem a erradicação do Aedes aegypitem Cascavelé a conscientização da 

população, pois nos locais de maior risco, foram encontrados inúmeros criadouros 

para o desenvolvimento vetorial.  
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9. ANEXOS 
 

Anexo 1: Parecer Comitê de Ética em Pesquisa – UNIO ESTE 
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Anexo 2: Fichas de investigação SINAN: Dengue (até 2014) e Dengue e febre 
Chikungunya (atual). 
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10.APÊNDICES 
 
 
Apêndice 1: Mapa de Cascavel- PR dividido por bairr os. 
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Apêndice 2: Imagens de possíveis criadouros para o Aedes aegypit  
encontrados nas visitas in loco. 
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