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ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA DENGUE NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ - PR 

ENTRE 2015 E 2019. 

Bruna de Oliveira Lima 

Naiane Cristina Gonçalves Ramos 

RESUMO 

A dengue é uma das doenças infecciosas mais frequentes no Brasil e um dos principais 

problemas de saúde pública no mundo. A doença vem se destacando como uma das mais 

reemergentes do mundo, principalmente nas regiões de clima quente e úmido, clima que é 

predominante na maior parte do Brasil. Dada a importância de conhecer as implicações da 

dengue para a saúde coletiva, o presente estudo tem por objetivo demonstrar entre 2015 e 

2019 as características epidemiológicas dos indivíduos acometidos por dengue, analisando a 

frequência, sazonalidade, faixa etária e sexo, tipos de vírus e gravidade do caso. Trata-se de 

uma coleta de dados secundária realizada por meio dos dados do Sistema Nacional de 

Notificação (SINAN) online, bem como os arquivos da Vigilância Epidemiológica e 

informações contidas no DATASUS. Para análise dos dados, utilizou-se a análise descritiva 

simples, com tabulação e mensuração realizadas por meio do software Microsoft Excel, 

constatou-se o número total de casos residentes notificados e positivos no período de 2015 a 

Junho de 2019 com total de 4.917, destes, a maior incidência ocorreu no sexo feminino com 

faixa etária entre 30 e 39 anos, no ano de 2019 no primeiro semestre prevaleceu DEN2, os 

casos de dengue tem uma incidência de 99,84% de cura. Observou-se que houve uma redução 

significativa nos casos de dengue no ano de 2017 e um aumento no primeiro semestre de 

2019. Ressalta-se a importância da educação permanente no município. 

 

Palavras-Chave: Dengue; Epidemia; Aedes; Vigilância Epidemiológica. 

ABSTRACT 

Dengue is one of the infectious diseases that are most frequent in Brazil and a major public 

health problem in the world. The disease has become known as one of the most reoccurring in 

the world mainly in regions with a warm and humid climate, which is the predominant 

climate in most of Brazil. Due to the importance of knowing the implications of Dengue to 

the collective health, the present study has the objective of demonstrating the epidemiologic 

characteristics of individuals afflicted by Dengue, analyzing the frequency, seasonality, age 

group and gender, types of viruses and gravity of the case. Secondary data collection was 

performed through the database of the Sistema Nacional de Notificação (SINAN), as well as 

through the archives from Vigilância Epidemiológica and information from DATASUS. A 

simple descriptive analysis with tabulation and measurement were performed in Microsoft 

Excel to analyze the data. This analysis revealed the total number of local cases that were 

notified and positive during the year of 2015 through June of 2019 to be 4,917, of which the 

majority of individuals affected were women between the ages of 30 and 39. Furthermore, 

DEN2 prevailed during the first semester of 2019; Dengue cases have a cure incidence of 

99.84%. A significant reduction in Dengue cases was observed in 2017 and an increase, in the 

first semester of 2019. The study highlights the importance of permanent education in the 

city. 

KEYWORDS: Dengue; Epidemiology; Aedes. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A dengue é uma doença infecciosa considerada uma arbovirose febril aguda de 

etiologia viral causada por um vírus da família Flaviridae, e é transmitida no Brasil, por meio 

do mosquito Aedes aegypti. Nos últimos anos, a dengue se tornou um problema de saúde 

pública no mundo, devido às diversas condições que favorecem o desenvolvimento e a 

proliferação, o que, consequentemente, implicou em elevado número de casos da doença. No 

Brasil, esta arbovirose está amplamente distribuída, uma vez que o vetor é encontrado em 

todas as regiões e sua proliferação é facilitada pelo clima quente e úmido predominante na 

maior parte do país. 
1
  

Especificamente sobre o vetor da doença, o Aedes aegypti é um mosquito de hábitos 

domésticos e diurnos, tem preferência por ambientes urbanos e intradomiciliares. No Brasil, a 

primeira epidemia documentada clínica e laboratorialmente ocorreu entre 1981-1982 em Boa 

Vista, Roraima.
2
 De acordo com o boletim epidemiológico 13, os números de casos prováveis 

de dengue no estado de Roraima é de 220 casos a cada 100mil/habitantes, e nenhum óbito 

registrado nos anos de 2018 e 2019.
2 

O vírus da dengue possui quatro sorotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4, que 

podem manifestar-se como dengue clássica, dengue hemorrágica ou síndrome de choque por 

dengue, sendo estas duas últimas, as formas clínicas mais graves. 
3
  

A dengue é uma doença viral e de rápida disseminação, a infecção causada pelo vírus 

da dengue é uma doença de amplo espectro clínico. Na apresentação clássica, o primeiro 

sintoma é a febre alta e repentina, acompanhada de dor retroorbitária, mialgia, prostração e 

cefaleia.
4
  

 Na forma grave da doença, estão inclusos entre os sintomas, dor abdominal intensa 

e contínua, vômitos persistentes e sangramento de mucosas. Na maioria dos casos, a cura 

espontânea ocorre depois de 10 dias. A confirmação do diagnóstico pode ser feita por meio 

de testes sorológicos ou de detecção viral. Não existe tratamento específico para a dengue, 

são indicados, a princípio, apenas tratamentos sintomáticos e hidratação de acordo com o peso 

do paciente.
5
  

A assistência em saúde é feita para aliviar os sintomas. Para isso, indica-se fazer 

repouso; ingerir bastante líquido; não tomar medicamentos por conta própria; a hidratação 
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pode ser por via oral ou por via intravenosa sempre de acordo com avaliação do profissional 

de saúde, conforme cada caso. 
5
  

Os óbitos por dengue são evitáveis e, na maioria das vezes, a qualidade da assistência 

prestada e da organização da rede de serviços de saúde, como a realização de triagem e 

classificação de risco baseada na gravidade da doença, é uma ferramenta essencial para 

melhorar a qualidade da assistência prestada ao indivíduo. 

Desde 1985, campanhas educativas institucionais têm sido realizadas pelos órgãos 

da área da saúde, com o objetivo de informar à população sobre as doenças, o 

combate, seus vetores e as medidas preventivas. 
6 

As autoridades de saúde e os outros serviços da administração do município devem 

estar envolvidos para o controle da doença, o mosquito encontrou, no meio urbano, condições 

favoráveis para uma rápida expansão, devido às condições deficientes de limpeza, 

armazenamento e intensa utilização de material reciclável e não biodegradável.
7
  

Ao longo dos anos, apesar dos esforços do Ministério da Saúde, dos estados e dos 

municípios, ainda há ocorrência de epidemias nos centros urbanos do país, infligindo um 

importante aumento na procura pelos serviços de saúde, com ocorrência de óbitos.  

A notificação cabível dos casos é medida essencial para que a vigilância seja capaz de 

acompanhar o padrão de transmissão da doença na área e a curva endêmica. Todo caso 

suspeito precisa ser notificado ao serviço de Vigilância Epidemiológica do município, pois a 

dengue é doença de notificação compulsória, de acordo com as diretrizes nacionais de 

prevenção e controle de epidemias de dengue do Ministério da Saúde. 
4
 

Pelo fato de grande parte dos criadouros infestados ou potenciais se encontrarem no 

interior dos domicílios, as atividades educativas têm cada vez mais responsabilidades. Há uma 

necessidade de fomentar mudanças de comportamento da população, responsabilizando-a pela 

adoção de medidas preventivas para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Desse modo, a 

Educação em Saúde tem papel relevante, de orientar e conscientizar a população sobre a 

gravidade da doença e os meios de proliferação do mosquito transmissor, facilitar as 

condições para as pessoas encontrarem a melhor forma de cuidar da saúde, tendo atitudes 

conscientes. 
8
 

Assim, pode-se ressaltar que o enfermeiro utiliza a educação em saúde 

constantemente, pois, por meio dela, a comunidade adquire conhecimentos sobre o problema 

e modifica, assim, padrões de estilo de vida que predispõem pessoas aos riscos de saúde. 

Nessa perspectiva, ressalta-se que os profissionais de saúde podem utilizar várias ferramentas 



7 
 

 
Av. Guedner, 1.610 – CEP 87050-900 – Maringá – Paraná – Brasil  |  Diretoria de Pesquisa – Bloco 11 – 5º andar  |  

www.unicesumar.edu.br  |  pesquisa@unicesumar.edu.br 
 

para executar as ações de educação em saúde, como palestras, explicações, debates, sempre 

fazendo com que o usuário participe, e fique informado sobre modo de transmissão, quadro 

clinico, tratamento e sobre o vetor, expressando seus sentimentos e dúvidas. Assim, o 

enfermeiro, como educador, contribui para a solução dos problemas que afetam os usuários e, 

consequentemente, é reconhecido e respeitado pela comunidade na qual desenvolve suas 

atividades.
9
 

Desta forma, considerando a letalidade da dengue para o quadro de saúde da 

população e suas implicações para os serviços de saúde, este estudo tem por objetivo 

caracterizar a incidência epidemiológica da dengue no município de Maringá no período de 

2015 a Junho de 2019, sendo justificada pela possibilidade desses dados subsidiarem 

discussões sobre estratégias para controle de casos, prevenção de surtos e (re)construção de 

políticas públicas. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo-transversal com abordagem quantitativa, com a 

coleta de dados secundários realizada por meio do Sistema Nacional de Notificação (SINAN) 

online e o aplicativo TabWin. Além destes, também foram investigados os arquivos da 

Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá - Paraná e as 

informações contidas no DATASUS, no qual são registradas as notificações compulsórias do 

agravo.  Cabe ressaltar que além de alimentar o banco de dados, os sistemas de informações 

citados servem para fornecer informações para monitorar, avaliar e comparar os casos de 

dengue, ajudando a promover ações para controle da doença.  

Maringá, segundo o IBGE (2018), conta com a estimativa de 417.010 habitantes numa 

área territorial de 487,013 km.
10

 Segundo a classificação climática de Köppen, o clima 

predominante no município é o subtropical úmido (Cfa) com temperatura média no mês mais 

frio inferior a 18°C (mesotérmico) e temperatura média no mês mais quente acima de 22°C, 

com verões quentes, geadas pouco frequentes e tendência de concentração das chuvas nos 

meses de verão, contudo sem estação seca definida.
11

 

Assim, o local de estado pode ser visto como município de alto risco para surto da 

doença, considerando que a condição ideal para o mosquito se proliferar está relacionada 
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principalmente com o clima. O município apresenta faixa adequada para eclosão dos ovos e 

multiplicação de gerações, e a negligência da população contribui para a oviposiçao devido 

aos recipientes com água parada e limpa disposto pela cidade. 
12

 

A coleta de dados ocorreu durante o mês de setembro de 2019, no qual foram apurados 

os casos ocorridos entre o período de janeiro de 2015 a julho de 2019. Para auxiliar a captação 

de informações, foi estruturada planilha no software Microsoft Excel 2013, contendo em seu 

cabeçalho todos dados de interesse para o estudo. As variáveis levantadas e analisadas foram, 

frequência, sazonalidade, faixa etária e sexo, tipos de vírus, gravidade do caso e bairros com 

maiores índices. 

Para análise dos dados, foi utilizado o método de análise descritiva simples, para 

tabulação e mensuração o sistema da Microsoft Excel 2013. Os resultados foram organizados 

de modo a destacar as frequências absoluta e relativa de cada variável. 

 

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A construção do presente estudo possibilitou identificar várias causas da doença em 

análise. Ao analisar as planilhas, constatou-se 4.917 casos de residentes notificados e 

positivos de acordo com exames laboratoriais, no período de 2015 a junho de 2019, sendo 

considerado o ano de 2016 com maior incidência (2787), seguido de 2015 (1323). Os menores 

coeficientes de incidência anual foram observados nos anos de 2017 e 2018, e os registros nos 

primeiros seis meses de 2019 evidenciou uma incidência de 5,79%, conforme (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Percentuais e taxa de incidência (por 100.000 hab.) de casos de dengues notificados e 

residentes no Município de Maringá - PR, de 2015 a Junho de 2019. 

MÊS 
2015 2016 2017 2018 2019 Total 

n / % n / % n / % n / % n / % n / % 

Janeiro 
16 234 8 3 4 265 

1,21% 8,40% 3,76% 20% 0,69% 5,39% 

Fevereiro 
85 735 13 1 28 862 

6,42% 26,37% 6,10% 7% 4,84% 17,53% 

Marco 
215 985 15 4 141 1360 

16,25% 35,34% 7,04% 27% 24,35% 27,66% 
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Abril 
460 652 6 1 219 1338 

34,77% 23,39% 2,82% 7% 37,82% 27,21% 

 

Maio 

315 84 12 2 152 565 

23,81% 3,01% 5,63% 13% 26,25% 11,49% 

Junho 
103 5 15 0 35 158 

7,79% 0,18% 7,04% 0% 6,04% 3,21% 

Julho 
28 6 14 2 0 50 

2,12% 0,22% 6,57% 13% 0,00% 1,02% 

Agosto 
27 9 30 0 0 66 

2,04% 0,32% 14,08% 0% 0,00% 1,34% 

Setembro 
8 18 50 0 0 76 

0,60% 0,65% 23,47% 0% 0,00% 1,55% 

Outubro 
13 22 33 0 0 68 

0,98% 0,79% 15,49% 0% 0,00% 1,38% 

Novembro 
17 25 11 0 0 53 

1,28% 0,90% 5,16% 0% 0,00% 1,08% 

Dezembro 
36 12 6 2 0 56 

2,72% 0,43% 2,82% 13% 0,00% 1,14% 

Incidência 13,23 27,87 2,13 0,15 5,79 49,17 

TOTAL 1323 100% 2787 100% 213 100% 15 100% 579 100% 4917 100% 

Fonte: Vigilância Epidemiológica, Maringá 2019 

 

Em relação à faixa etária, verificou-se que, no ano de 2015 e 2016, prevaleceu-se a 

faixa etária de 30 a 39 anos, nos anos 2017 e 2019, observa-se uma faixa etária mais jovem, 

entre 20 a 29 anos, e em 2018, com menor índice de casos, prevaleceu a faixa etária de 50 a 

59 anos (Tabela2).  

 

Tabela 2 - Percentuais e taxa de incidência (por 100.000 hab.) de casos de dengues notificados e 

residentes no Município de Maringá - PR, de 2015 a Junho de 2019. Segundo faixa etária. 

Faixa 

Etária 

2015 2016 2017 2018 2019 Total 

n / % n / % n / % n / % n / % n / % 

Menor 1 

ano 

8 6 2 0 1 17 

0,60% 0,22% 0,94% 0,00% 0,17% 0,35% 

1 a 4  
8 25 6 1 4 44 

0,61% 0,90% 2,82% 6,67% 0,69% 0,89% 

5 a 9  
30 101 11 0 19 161 

2,27% 3,62% 5,16% 0,00% 3,28% 3,27% 

10 a 14  
82 162 20 1 43 308 

6,20% 5,81% 9,39% 6,67% 7,43% 6,26% 
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15 a 19  
106 272 23 2 39 442 

8,01% 9,76% 10,80% 13,33% 6,74% 8,99% 

20 a 29  

230 471 65 2 125 893 

17,38% 16,90% 30,52% 13,33% 21,59% 18,16% 

30 a 39 
254 519 39 2 94 908 

19,20% 18,62% 18,31% 13,33% 16,23% 18,47% 

40 a 49  
245 482 20 0 101 848 

18,53% 17,29% 9,39% 0,00% 17,44% 17,25% 

50 a 59  
183 377 13 3 77 653 

13,83% 13,54% 6,10% 20,00% 13,30% 13,28% 

60 a 69  
111 244 7 1 50 413 

8,39% 8,75% 3,29% 6,67% 8,64% 8,40% 

70 a 79  
48 97 2 2 20 169 

3,63% 3,49% 0,94% 13,33% 3,45% 3,44% 

80 anos e 

mais 

18 31 5 1 6 61 

1,36% 1,11% 2,35% 6,67% 1,04% 1,24% 

Incidência 13,23 27,87 2,13 0,15 5,79 49,17 

TOTAL 1323 100% 2787 100% 213 100% 15 100% 579 100% 4917 100% 

Fonte: Vigilância Epidemiológica, Maringá 2019. 

 

Após a análise da tabela, todas as faixas etárias estão suscetíveis ao vírus. Entretanto, 

quando a análise leva em consideração cada ano, verifica-se que há diferença significativa 

somente no ano de 2016 com a incidência de 27,87%. Estudo realizado na região sul do país 

constatou que todas as faixas etárias foram acometidas pelo vírus da dengue, embora em 

percentuais diferentes, os dados foram semelhantes aos encontrados em Maringá.
 13 

Essa 

característica é muito relativa e pode ter relação com as variáveis do local avaliado, assim, o 

risco de se infectar pode ser considerado independente da variável sexo e idade. 

Especificamente sobre o sexo dos casos notificados neste estudo, identificou-se 

registro de casos do sexo masculino, representando 2237 (45,5%), e 2680 (54,5%) no 

feminino (Tabela 3).  
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Tabela 3 - Percentuais e taxa de incidência (por 100.000 hab.) de casos de dengues notificados e 

residentes segundo sexo no Município de Maringá – PR, de 2015 a Junho de 2019. 

Sexo 
2015 2016 2017 2018 2019 Total 

n % n % n % n % n % n % 

Masculino 654 49,43% 1220 43,77% 99 46,48% 8 53,33% 256 44,21% 2237 45,50 

Feminino 669 50,57% 1567 56,23% 114 53,52% 7 46,67% 323 55,79% 2680 54,50 

Incidência 13,23 27,87 2,13 0,15 5,79 49,17 

TOTAL 1323 100% 2787 100% 213 100% 15 100% 579 100% 4917 100% 

Fonte: Vigilância Epidemiológica, Maringá 2019. 

 

 A variável sexo mostrou maior incidência no feminino, assim como no presente 

estudo. O fato de as mulheres serem mais acometidas em algumas regiões pode estar 

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

Isso pode representar um viés nas comparações entre as taxas encontradas.
14

 Contudo, os 

dados do presente estudo discordam com os obtidos em outros, nos quais foi encontrada 

transmissão similar entre os sexos.
15

 

Em relação aos sorotipos circulantes, em 2015 foi identificada co-circulação dos 

sorotipos DENV-1 e DENV-2, com predominância do primeiro. No período de 2018 e 2019, 

detectou-se a co-circulação do DENV-2, com predominância deste, possivelmente associado 

às altas incidências verificadas naquele ano, e a mutação do vírus decorrente da migração da 

população para outras regiões (Tabela 4). Todavia, pode haver variação de acordo com estado 

nutricional das fêmeas, população do mosquito, capacidade de transmissão vertical e o estado 

de infecção do vetor.
16

  

 

Tabela 4 - Casos notificados de dengues residentes no Município de Maringá - PR, de 2015 a Junho 

de 2019. Em relação ao sorotipo circulante. 

ANO Casos notificados Casos confirmados Casos Ign/Branco DEN1 DEN2 

2015 4960 1323 1292 31 0 

2016 9382 2787 2718 69 0 

2017 2779 213 213 0 0 

2018 1147 15 14 0 1 

2019 3072 579 297 17 265 

Incidência 213,4 49,17 45,34 1,17 2,66 

TOTAL 21340 4917 4534 117 266 

Fonte: Vigilância Epidemiológica, Maringá 2019. 

 

Ainda sobre a circulação dos sorotipos, além da água parada, existem três fatores 

climáticos que são propícios ao mosquito, como temperaturas entre 25 e 29°C, chuvas 
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intermitentes e ventos calmos.
12

 Houve indícios de alterações climáticas na região sul do 

Brasil nos últimos trinta anos, o que implica em tendência ao aquecimento e, 

consequentemente, favorece a proliferação do mosquito.
17

  

Os resultados deste estudo também indicam que as taxas de incidência da doença em 

Maringá apresentam distribuição sazonal, pois os maiores números de casos registrados 

ocorreram entre março e abril e, apenas no ano de 2017, a incidência dos casos permaneceu 

em maior parte no mês de setembro.  

O padrão sazonal coincide com o verão, período em que há maior ocorrência de 

chuvas e aumento nas temperaturas. Observando possível relação entre o número de casos, 

pluviosidade e temperatura, fatores que promovem aumento nos criadouros disponíveis para o 

desenvolvimento das formas imaturas do vetor, e possibilita condições ambientais mais 

apropriadas para o desenvolvimento de adultos.
18

  

O município de Maringá possui 240 bairros cadastrados no sistema do SINAN, destes, 

foram identificados três bairros com maior número de casos da dengue, o Jardim Alvorada 

(42,41%), Vila Morangueira (30,57%) e Zona 07 (27,01%). Ao todo, foram 870 casos 

registrados nesses bairros (Tabela 5). Estes bairros estão entre os mais populosos e mais 

antigos da cidade, e com maiores índices de infestação da dengue, de acordo com o 

Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti, sendo os principais criadouros lixos 

intradomiciliar, pneus, barris e tinas.
19

  

 

Tabela 5 - Percentuais e taxa de incidência (por 100.000 hab.) de casos de dengues notificados e 

residentes em relação aos bairros com maior casos no Município de Maringá - PR, de 2015 a Junho de 

2019. 

Bairro  
2015 2016 2017 2018 2019 Total 

n % n % n % n % n % n % 

JD ALVORADA 101 34,47% 232 49,68% 15 38,46% 1 33,33% 20 29,41% 369 42,41% 

VL MORANGUEIRA 98 33,45% 136 29,12% 11 28,21% 1 33,33% 20 29,41% 266 30,57% 

ZONA 07 94 32,08% 99 21,20% 13 33,33% 1 33,33% 28 41,18% 235 27,01% 

Incidência 2,93 4,67 0,39 0,03 0,68 8,7 

Total 293 100% 467 100% 39 100% 3 100% 68 100% 870 100% 

Fonte: Vigilância Epidemiológica, Maringá 2019. 

 

De acordo com o LIRA, houve bloqueio com UBV (ultra baixo volume) em todos os 

bairros e várias ações educativas foram realizadas, como treinamentos, palestras, oficinas e 

multirões.
20

 



13 
 

 
Av. Guedner, 1.610 – CEP 87050-900 – Maringá – Paraná – Brasil  |  Diretoria de Pesquisa – Bloco 11 – 5º andar  |  

www.unicesumar.edu.br  |  pesquisa@unicesumar.edu.br 
 

A saber, no município de Maringá houve a disponibilidade da vacina para a dengue, 

sendo restrita ao público jovem entre 15 e 27 anos, faixa etária com maior porcentagem dentre 

os casos. A primeira etapa da vacinação foi em agosto de 2016, a segunda em março de 2017 

e a terceira em setembro de 2017. Desde que foram iniciados os estudos sobre a efetividade da 

vacina, há seis anos, ela tem demonstrado proteção duradoura após as três doses. Apesar da 

imunização, a vacina não substitui os cuidados necessários para o controle do mosquito.
21

 A 

cobertura da vacina é de 55%, com queda da cobertura a cada ano que passa, sendo assim, não 

é uma cobertura total e os estudos sobre sua resolutividade ainda estão em andamento. 

Podemos observar que a dengue tem prognóstico de cura em 99,84% dos casos 

notificados, enquanto somente 0,14% evolui a óbito (Tabela 6). A dengue é uma doença, 

dinâmica, única e sistêmica. Esta pode ser sintomática ou assintomática, passível de evolução 

ao óbito em casos de dengue grave. No atendimento ao paciente, deve ser realizada a 

classificação de risco em quatro grupos: A, B, C, D. Cada um possui um fluxograma e 

condutas especificas a serem tomadas.
22

 

Por ser uma doença viral, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, este precisa estar 

portando o vírus da dengue podendo ser DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4. Este vírus pertence 

à família Flaviviridae. Para o manejo do paciente em caso de suspeita de dengue, é preciso 

que ele apresente febre, geralmente acima de 38°C com duração máxima de sete dias e ter 

mais dois sintomas (dentre cefaleia, dor retrorbitária, exantema, prostração, mialgia, 

artralgia). As lesões exantemáticas, presentes na maioria dos casos é do tipo maculopapular, 

atingindo face, tronco e membros podendo ser com ou sem prurido, após a fase febril a 

maioria dos pacientes se recupera. A fase crítica da doença começa no declínio da febre entre 

o 3° e 7° dia do inicio da doença, resultando no aumento da permeabilidade capilar, por 

extravasamento plasmático. Os sinais de alarme são dor abdominal intensa, vômito, 

sangramento de mucosa, aumento progressivo do hematócrito, levando ao paciente ao choque, 

disfunção grave de órgãos e evoluindo ao óbito.  Todos os casos suspeitos de dengue devem 

ser notificados para a vigilância epidemiológica. 
22
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Tabela 6 - Percentuais e taxa de incidência (por 100.000 hab.) de casos de dengues notificados e 

residentes no Município de Maringá - PR, de 2015 a Junho de 2019.Evolução dos casos de dengues. 

Evolução 
2015 2016 2017 2018 2019 Total 

n % n % n % n % n % n % 

Cura 1321 99,85% 2783 99,86% 213 100,00% 15 100,00% 577 99,65% 4909 99,84% 

Óbito pelo 

agravo 

notificado 

2 0,15% 3 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,35% 7 0,14% 

Óbito por 

outra causa 
0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 

Incidência 13,23 27,87 2,13 1,5 5,79 49,17 

Total 1323 100% 2787 100% 213 100% 15 100% 579 100% 4917 100% 

Fonte: Vigilância Epidemiológica, Maringá 2019. 

 

Cabe ressaltar que a dengue é tratada pelos sintomas e confirmada pelos exames de 

sangue laboratoriais como: Pesquisa de antígeno NS1, pesquisa de anticorpos IgM por testes 

sorológicos, pesquisa de genoma do vírus da dengue por transcrição reversa de reação em 

cadeia da polimerase RT-PCR e isolamento viral para determinar qual o sorotipo circulante.
22

  

Entretanto, ressalta-se que, uma vez que há suspeita da doença, já se deve notificar a 

vigilância epidemiológica dos casos, que, por meio da digitação das fichas de notificação no 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), pode auxiliar na programação 

das ações de vigilância da dengue e controle do vetor.
23

  

Segundo a portaria GM/MS n° 1.378 de 9 de julho de 2013, a vigilância em saúde é 

um processo sistemático de coleta, consolidação, disseminação de dados sobre eventos 

relacionados a saúde, visando o planejamento e implementação de medidas de saúde pública 

para a proteção da saúde da população, a prevenção e controle de riscos, agravos e doenças. A 

vigilância epidemiológica desempenha várias atividades em prol da saúde pública, como: 

realizar monitoramento para detecção oportuna da circulação viral de dengue, alimentar o 

sistema de informações de dengue, monitorar a ocorrência de casos graves, contribuir para a 

redução da magnitude de ocorrência de dengue por meio de identificação de áreas com maior 

número de casos. Tais atribuições visam orientar ações integradas de prevenção, controle e 

organização, investigar os óbitos suspeitos ou confirmados de dengue e fornecer indicadores 

epidemiológicos para que possam ser desenvolvidas ações de controle dessas arbovirose.
24

 

A unidade básica de saúde tem um papel importante no desenvolvimento de ações de 

promoção, prevenção e atenção ao doente, todos os profissionais devem estar capacitados e 

atualizados para implantação dos protocolos assistências, bem como o Enfermeiro, pois a 
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educação em saúde é de suma importância para esclarecer dúvidas, levar informações e, 

consequentemente, fazer uma reflexão de seus próprios conhecimentos reduzindo os riscos 

relacionados à saúde.
25

 

O enfermeiro tem como função, como supervisor dos agentes comunitários de saúde, a 

organização, orientação e educação permanente de sua equipe, pois a melhor forma de se 

evitar a dengue é controlar a proliferação do mosquito.
26 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Conclui-se, portanto, que houve uma redução significativa nos casos de dengue no ano 

de 2017 devido às ações educativas realizadas em todos os bairros do município, a utilização 

da UBV (Ultra Baixo Volume) e a terceira dose da vacina aplicada na faixa etária de maior 

índice. Estes foram os aspectos de maior relevância que levaram à diminuição dos casos 

notificados de dengue no decorrer dos anos. 

Especificamente sobre o local de estudo, os condicionantes socioambientais, como a 

características climáticas de altas temperaturas, chuvas intermitentes e ventos calmos, 

principalmente durante a primavera e o verão tiveram grande influência na disseminação do 

mosquito. A influência climática desempenha um grande papel na formação do mosquito 

vetor da dengue, por essa razão, a população deve se conscientizar e somar forças aos 

programas governamentais, permitindo a entrada dos fiscais nos terrenos para vistorias, 

descartando perfeitamente os resíduos e denunciando qualquer irregularidade que possa 

favorecer a proliferação do mosquito.
27

 

Quando a questão é o enfrentamento da dengue, embora seja atribuição técnica e 

prioritária do setor de saúde, esta missão deve ser assumida por toda a administração 

municipal, pois se trata de demandas que perpassam o campo da saúde.  

A vigilância em saúde é necessária e o principal agente é o enfermeiro, a boa 

comunicação entre as equipes das unidades de saúde e a vigilância epidemiológica é 

essencial, visto que a rápida coleta de dados e a qualidade destes dados são de suma 

importância para desenvolver ações de controle e prevenção do agravo.
 

Logo, espera-se, com este trabalho, contribuir para um maior conhecimento dos 

profissionais de saúde e outros setores que atendem a população, para que possam 
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desenvolver ações educativas, a fim de reduzir os números de casos de dengue registrados no 

município de Maringá, visto que já houve um aumento significativo de casos nos primeiros 

seis meses de 2019. Para isso, é necessário, também, novos estudos sobre estratégias para 

controle deste agravo que é um grave problema de saúde publica no Brasil. 
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