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Objetivos: o estudo consiste no mapeamento de focos da dengue em Maringá, PR e na
caracterização das problemáticas sócio-ambientais, visando identificar os possíveis agentes
causadores da doença. Referencial Teórico: Em Maringá, o adensamento da população
trouxe uma série de problemas ambientais, como a disseminação da dengue. O
monitoramento de coleções hídricas secundárias, quais sejam, de acumulação de água em
embalagens plásticas descartadas, latas, pneumáticos e outros resíduos, está na base do
controle da dengue urbana. A dengue é uma doença infecciosa febril aguda. Seu agente
etiológico é o vírus do dengue (RNA), um arbovírus do gênero Flávivírus, pertencente à
família Flaviviridae. Os vetores são mosquitos do gênero Aedes. Nas Américas, o ciclo
ocorre principalmente pela transmissão homem – Aedes aegytpi – homem, cuja transmissão
é feita pela picada da fêmea do mosquito (MS, 2005). Metodologia: utilizaram-se dados
dos sistemas SINAN, SISFAD e LIRA, obtidos junto à secretaria Municipal de Saúde; da
Estação Climatológica Principal de Maringá (temperatura); e do IBGE - Censo/2000
(população total e densidade demográfica). Resultados: a) o surto de dengue de 2002
apresentou 637 casos confirmados; seguiram-se os anos de 2003, com diminuição de
ocorrências, e 2004 com apenas cinco casos. Nos anos de 2005 e 2006 ocorreram 199
casos, ao todo; b) observou-se que os anos mais quentes apresentaram maior número de
casos; c) o aumento do número de criadouros de larvas do mosquito e da procriação
evidenciou-se no final da primavera e por quase todo o verão; já, os casos de contaminação
do vírus, ocorreram no final do verão e por todo o outono; d) os tipos de depósitos com as
maiores freqüências de criadouros do Aedes aegypti foram: as garrafas, latas e plásticos,
havendo uma diminuição de focos em recipientes como vasos de plantas, e aumento de
focos em pneus; e) a distribuição dos casos notificados em Maringá, indicou que as áreas
com os maiores índices de risco de contaminação do vírus da dengue foram as localizadas
na parte leste e central do município. Observou-se que a construção de mapas temáticos e a
detecção de possíveis relações da causa de ocorrência de dengue com outros elementos
ambientais ajudam na identificação das áreas que merecem maior atenção, tanto para
melhorias nas ações que objetivam a erradicação do vírus, quanto para intensificar as
campanhas de prevenção.
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HEALTH AND EVIRONMENT : THE LOCATION OF “DENGUE” IN MARINGÁPR/BRAZIL, PERIOD FROM 2002 TO 2006
Goals: This study consists on the mapping of the “dengue” focus in Maringá – PR and in
the characterization of the social-environmental problems, looking forward to identify the
possible agents providers of the disease. Theoretical Referencial: In Maringá the crowding
of the population brought a lot of environmental issues, like, for example, the
dissemination of “dengue”. The rating of water secondary collections, which are, of the
accumulation of water in discarded plastic packings, cans, tires and other residues, are on
the control base of urban “dengue”. “Dengue” is an infectious sickness feverish acute. Its
etiologic agent is the “dengue” virus (RNA), an arbovirus from the “Flaviviridae” gender,
belonging to the “Flaviviridae” family. The providers are the mosquitoes from the “Aedes”
gender. In Americas, the cycle occurs mainly by men transmission – aedes aegypti – man,
who transmission is done by the bite of the female mosquito (MS,2005). Methodology: It
was used the data from the systems SINAN, SISFAD and LIRA, gotten together with the
city healthy secretariat; from the Main Weather Station of Maringá (temperature); and from
IBGE – Census/2000 (total population and demographic density). Results: a) The occasion
of “dengue” in 2002 presented 637 confirmed cases; in the following years 2003, with a
decrease of the occurrences, and 2004 with only five cases. By the years of 2005 and 2006
it occurred 199 cases, altogether; b) hotter years presented more number of cases; c) the
increase of the born place of larvae of the mosquito and of the procreation it was noticed
that in the end of spring and for almost all summer; in spite of that, the cases of
contamination of the virus, occurred in the end of the summer and for all the autumn; d) the
types of deposits of the biggest frequency of Aedes aegypti born places were: bottles, cans
and plastic packings, with the decrease of the focus in containers as plant vases, and
increase in tires; e) distribution of the notified cases in Maringá, shows that the riskiest
contamination of “dengue” virus areas were located in the east and center of the city. It was
noticed that the construction of theme maps and the detection of possible relations with the
occurrence cause of “dengue” with other environmental elements help in the identification
of the areas which deserve more attention, such as better acts which look forward to the
eradication of the virus, such as to intensify the prevent commercials.
Key-words: Healthy Geography, Dengue, Climate and health, Maringá
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1.Introdução
A Dengue é uma doença causada por vírus, arbovirose transmitida pelo artrópode Aedes
aegypt. O vírus pertence ao gênero Flavivírus, família Flaviviridae, sendo sua infecção
causada por 4 sorotipos de Falvivírus: DEN-1, 2, 3 e 4, e produz imunidade sorotipo
específica. Para Almeida Filho e Rouquayrol (2003, p279):
“A Dengue é uma enfermidade viral aguda que se caracteriza por início súbito com
febre alta, que dura de 3 a 5 dias, cefaléia intensa, mialgias, dor retrorbitária,
anorexia, alterações do aparelho gastrointestinal e exantema. É transmitida pela
picada de fêmeas do mosquito Aedes aegypti e tem como reservatório o conjunto
homem-mosquito. O mosquito torna-se infectante 8-12 dias depois de alimentar-se
com sangue contaminado, e continua assim pelo resto de sua vida. Podendo,
inclusive, trasmitir a infecção, por via transovariana a seus ovos.”

De acordo com o Ministério da Saúde (2007), a dengue é um dos principais problemas de
saúde pública no mundo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que entre 50 e
100 milhões de pessoas se infectem anualmente, em mais de 100 países, de todos os
continentes exceto a Europa. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20
mil morrem em conseqüência da dengue.
Foram utilizados diversos modelos de controle sanitários, elaborados com base em estudos
de caráter multidisciplinar, já que essas doenças dependem da ecologia dos vetores e da sua
distribuição, da ecologia dos hospedeiros, das variáveis ambientais intercorrentes, bem
como da forma como se processa a ocupação do espaço natural ou artificial pelo homem
(FORATTINI, 1992).
No Brasil, a migração de pessoas da zona rural para as zonas urbanas, particularmente a
partir da década de 1970, gerou um ritmo acentuado de urbanização. À medida que

aumentava a população urbana, os investimentos públicos em serviços de infra-estrutura de
saneamento básico não acompanharam esse crescimento, diminuindo as possibilidades de
efetividade das estratégias de sobrevivência dos grupos sociais mais desfavorecidos
(MINAYO, 2002).
O acelerado crescimento urbano promoveu a organização de um ecossistema
desequilibrado, de um modelo gerador de resíduos. Os fatores ambientais levaram à
proliferação de vetores de doenças transmissíveis, que agem sobre a saúde dos habitantes, a
exemplo o mosquito Aedes aegypti que transmite a dengue.
A insuficiente transformação das estruturas econômicas e sociais consolidou as condições
necessárias para difusão dos parasitos. E estes, como sempre ocorreu, aproveitaram as
possibilidades para expandir suas áreas endêmicas, ocupar novos nichos, utilizar outros
ciclos (FORATTINI,1980).
Pode-se afirmar que o modelo de desenvolvimento urbano brasileiro levou à endemização
da dengue, com a falta de saneamento básico e o deficiente sistema de coleta de lixo que
leva à acumulação de recipientes onde se dá o desenvolvimento da fase larvária do vetor.
Depois de desaparecer do Brasil na década de 1920, a dengue voltou a ocorrer de forma
epidêmica em diversas cidades na década de 1980. O vetor foi reintroduzido na década de
1970 a partir de países vizinhos, sem que o sistema de vigilância tivesse capacidade de
detectá-lo precocemente e de impedir sua difusão (SABROZA et all,1992).
Essa reintrodução não conseguiu ser controlada pelos métodos tradicionalmente
empregados no combate às doenças transmitidas por vetores, ou seja, os Programas do
Ministério da Saúde mostraram-se incapazes de conter um vetor com altíssima capacidade
de adaptação ao novo ambiente criado pela urbanização acelerada e pelos novos hábitos.
Diante da incidência de casos verificada no final da década de 1990, e da introdução de um
novo sorotipo (Dengue 3) que prenunciava um elevado risco epidemiológico, o Ministério
da Saúde inicia reformulações de estratégias através de seminários, onde avalia as diversas
experiências bem sucedidas no controle da doença.
2.Metodologia
2.1.Área de Estudo
O Município de Maringá situa-se na Mesorregião Norte Central Paraense, entre 23º, 25’ de
Latitude Sul e 51º, 57’ de Longitude Oeste de Greenwich. O clima de Maringá é de

transição entre o Tropical Superúmido com subseca e o Temperado Superúmido sem seca
(IBGE, 1990, p.128). De acordo com a Estação Climatológica Principal de Maringá, o
município possui temperatura média compensada em torno dos 22ºC, onde as médias das
temperaturas máximas ficam entre os 27,8ºC e das temperaturas mínimas entre os 17,4ºC.
A umidade relativa do ar é em torno dos 70%, com uma média de 119 dias de chuva
durante um ano.
O desenho da estrutura urbana de Maringá resultou de um projeto urbanístico que
contemplava a cidade com amplos espaços abertos, de largas avenidas com rótulas viárias
para amortização do tráfego, ruas com largas calçadas, e quatro amplos bosques no quadro
urbano (MORO, 2003). O aumento da densidade demográfica do perímetro urbano criou a
necessidade de novas infra-estruturas urbanas que não seguiram o modelo original. Essas
novas infra-estruturas criaram problemas ambientais em todo o perímetro urbano, como
também em sua região metropolitana (JABUR, 2003). Na sua condição de terceira cidade
do Paraná em número de habitantes, Maringá contava, segundo o censo do IBGE de 2000,
com 288.465 habitantes e apresenta uma taxa de crescimento de 1,86% ao ano. Se
considerada a população total dos nove municípios que inicialmente formavam a Região
Metropolitana de Maringá são 479.324 habitantes. Assim, a cidade se encaixa dentro das
estratégias de ênfase no combate ao mosquito da dengue proposto pelo Programa Nacional
de Controle da Dengue.
O aparecimento de casos notificados positivos de Dengue em Maringá é, atualmente, um
dos grandes problemas de saúde pública do município. Segundo Jabur (2003), os primeiros
levantamentos de notificação pela Secretaria de Saúde de Maringá registraram entre os anos
de 1995 a 2000 um total de 1048 casos de Dengue. O primeiro surto epidemiológico foi
detectado em 1995, quanto foram notificados com suspeitos cerca de 829 casos de dengue,
em uma taxa de 287,2 casos por 100.000 habitantes. De acordo com os dados da Secretaria
do Estado da Saúde (2007), os surtos entre 1995 e 2000 em Maringá coincidem com os
surtos epidemiológicos da dengue em todo o Estado do Paraná, e o crescimento de casos
confirmados a partir de 2000 também, tendo um pico no ano de 2003 com a confirmação de
9.355 casos da dengue no estado.

2.2 Procedimentos Metodológicos
O levantamento de dados dos casos notificados positivos de dengue foram feitos junto à
Secretaria de Saúde Maringá, setor de Vigilância Epidemiologia, extraídos do Sistema de
Informações de Agravos de Notificação (SINAN). Os dados relacionados aos focos de
criadouros do mosquito Aedes aegypti, foram importados do Sistema de Informações de
Febre Amarela e Dengue (SISFAD) e do Levantamento Rápido de Índices de Infestação
pelo Aedes aegypti (LIRA), fornecidos pelo Setor de Controle de Vetores da Vigilância
Sanitária da Secretaria de Saúde de Maringá. Com a junção dos três bancos de dados
(SINAN, SISFAD e LIRA) construíram-se tabelas, gráficos e mapas. Relacionando os
casos da doença e os focos de criadouro do mosquito com os dados espaciais e
demográficos (IBGE), foi possível identificar os perfis de riscos de ocorrência da dengue.
A procriação do Aedes aegypti e os casos de dengue foram correlacionados com os dados
de temperatura nos anos de 2002 a 2006, obtidos na Estação Climatológica Principal de
Maringá (ECPM. Dessa maneira, a pesquisa foi desenvolvida com o auxílio de cinco
bancos de dados: SINAN, SISFAD, LIRA, IBGE e dados climáticos de Maringá,
provenientes da Secretaria de Saúde de Maringá, Secretaria de Desenvolvimento Urbano de
Maringá e Estação Climatológica Principal de Maringá.
Na análise da distribuição por áreas de risco, utilizou-se o cálculo de Coeficiente de
Incidência (figura 01), cujo intuito foi homogeneizar as diferenças de densidade
demográfica das áreas (no caso zonas) estudadas nos anos pesquisados.

Figura 01. Coeficiente de Incidência/ Fonte: ROUQUAUYROL, M. Z; ALMEIDA FILHO, N (2003).

3.Resultados e Discussões
Durante o período estudado evidenciou um surto em 2002 que alcançou 637 casos
confirmados seguido de dois anos com uma diminuição de ocorrências e um novo aumento
de casos durante os anos de 2005 e 2006 que somados confirmaram um total de 199 casos
(figura 02). A Febre Hemorrágica do Dengue só ocorreu em 2002, com 2 casos.
O ano de 2002 foi aquele com a maior média de temperaturas máximas, mínimas e
compensadas, caracterizando-se como um ano quente e com o maior surto de dengue,

dentro da série estudada. O ano de 2004 teve a menor média de temperaturas máximas,
mínimas e compensadas, caracterizando-se como um ano menos quente e com o menor
surto de dengue (tabela 01).

Figura 02. Freqüência de casos positivos notificados de dengue de 2002 a 2006 em Maringá-Pr.

Tabela 01 Freqüência dos casos de Dengue Clássico relacionado com as médias das
temperaturas máximas, mínimas e compensadas ocorridas em Maringá (2002 a 2006).

Fonte: ECPM / SINAN

Os criadouros de larva e a reprodução do mosquito, foram encontrados principalmente em
dois momentos distintos: um ciclo maior entre os meses de outubro a fevereiro e um menor
entre os meses de fevereiro a junho. Já os surtos de casos notificados positivos de dengue
ocorreram principalmente nos meses compreendidos entre fevereiro a junho, demonstrando
que a procriação do mosquito ocorreu em sua maior parte no final da primavera e por quase
todo verão e a infecção agravou-se no final do verão e por todo outono.
A partir dos dados do SISFAD de 2002 a 2005, os tipos de depósitos com maior ocorrência
de criadouros e reprodução do Aedes aegypti foram às garrafas, latas e plásticos, com 40%
de freqüência em 2002 e uma média de 34% durante todo o período estudado. Houve um
aumento de concentrações de focos em pneus, 33% em 2005, que obteve uma média de
17% por todo período da pesquisa (figura 03). Os dados do LIRA 2004 a 2006, mostram
que a concentração de focos do mosquito ocorreu em latas, frascos, embalagens plásticas,
lonas, materiais de construção e peças de carros, com um média de 29% do total de tipos

de depósitos pesquisados. O LIRA indica um elevado aumento de focos relacionados a
vasos de plantas: 25% do total de focos encontrados no início de 2004 e 61% do total
encontrado no final de 2006. Durante todo período estudado os focos relacionados a vasos
de planta, pelo sistema LIRA, compreenderam uma média de 34% dos casos (figura 04).

Figura 03: Depósitos de criadouros e reprodução do Aedes aegypti (2002 – 2005)/SISFAD

Figura 04: Depósitos de criadouro e reprodução do Aedes aegypti (2004 – 2006)/LIRA

A maioria dos focos ocorreu em pontos estratégicos, em locais propícios á procriação do
mosquito, como borracharias, empresas ou oficinas de peças a céu aberto (onde acumulam
sucatas), cemitérios, indústrias abandonados, etc. Somente em 2002, quando ocorreu um
grande surto, os focos do mosquito se expandiram em índices elevados para as residências.
A distribuição dos casos notificados em Maringá de 2002 a 2006 indicou que as áreas com
os maiores índices de risco de contaminação do vírus da Dengue foram às zonas localizadas

nas partes norte, leste e central do perímetro urbano A zona: 03, 07, 36, 37 e 38
apresentaram as maiores freqüências de casos confirmados durante o período (figura 05).

Figura 05. Espacialização do índice de incidência de casos de Dengue, por zonas administrativas
municipais, no perímetro urbano de Maringá (2002 a 2006). Fonte: SINAN.

Quanto à distribuição de focos de criadouros do Aedes aegypti através dos estratos
definidos pela Vigilância Sanitária de Maringá de 2004 a 2006, os índices de infestação do
mosquito se concentraram nas áreas norte e leste do município, destacando-se os estratos
02, 03, 04, 05 e 14. O estrato 08 também apresentou concentrações do Aedes durante o
período estudado, este se situa no limite Sudoeste do município como também os espaços
urbanos dos perímetros de Iguatemi, Santo Domingos e Floriano. Outra área de
concentração foi o estrato 09, entre os bairros da Zona 05 e Cidade Monções localizada em
porções centrais e sul de Maringá (figura 06).
Comparando as espacializações dos casos notificados positivos de Dengue com os índices
de infestação do Aedes aegypti, nota-se a presença do vetor e da doença ocupando os
mesmos espaços, destacando as porções leste e norte de Maringá. No entanto verificou-se
que algumas áreas como a zona 07, 11 e 14 compreendidas no estrato 07 possuiu casos
notificados de dengue, mas não obteve altas concentrações de focos do mosquito vetor da
doença, destacando aqui a suposta mobilidade das contaminações, onde as infecções
ocorreram fora do local de residência da população atingida.

Figura 06. Espacialização do índice de infestação predial do mosquito Aedes aegypti em
porcentagem, por estratos, no perímetro urbano de Maringá durante o período dos anos de 2002 a
2006. Fonte: LIRA

4.Considerações Finais
O surto de 2002 alcançou 637 casos confirmados, com dois casos de Febre Hemorrágica do
Dengue. Seguiu-se dois anos com uma diminuição de ocorrências e um novo aumento de
casos seguidos em 2005 e 2006 que somados confirmaram um total de 199 casos.
Comprovou-se a relação dos casos de dengue com as médias anuais de temperatura, pois os
anos com a maior média de temperaturas máximas, mínimas e compensadas e mais quentes
coincidiam com os anos de maior número de casos notificados de dengue. A procriação do
mosquito ocorreu em sua maior parte no final da primavera e por quase todo verão e a
contaminação do vírus ocorreu no final do verão e por todo outono.
Em relação aos criadouros de larva e reprodução do Aedes aegypti segundo o perfil do
imóvel, a maioria dos focos foram encontrados em pontos estratégicos, ou seja, em locais
propícios á procriação do mosquito. Somente em 2002, quando ocorreu um grande surto, os
focos do mosquito se expandiram em índices elevados para as residências.

A partir dos dados da Vigilância Sanitária decorrentes do período de 2002 a 2006, os tipos
de depósitos com maior ocorrência de criadouros do Aedes aegypti foram às garrafas, latas
e plásticos, materiais de construção e peças de carros com mais de 40% no SISFAD (20022005) e 29% no LIRA (2004-2006). O sistema LIRA acusa os vasos de plantas como o tipo
de depósito com a maior concentração dos focos do mosquito, com 35% do total analisado.
A distribuição dos casos notificados positivos de Dengue correlacionados aos índices de
infestação do Aedes aegypti, nota-se a presença do vetor e da doença ocupando os mesmos
espaços, destacando as porções leste e norte de Maringá. No entanto, verificaram-se casos
de infecção em algumas áreas que não obtiveram altas concentrações de focos do mosquito
vetor da doença, fazendo supor que a infecções ocorreu fora do local de residência.
A construção de mapas de distribuição dos eventos e a detecção de possíveis relações da
causa de ocorrência de dengue com outros elementos ambientais ajudam na identificação
das áreas que merecem maior atenção, tanto para melhorias nas ações que objetivam o
controle do vírus, quanto para intensificar as campanhas de prevenção junto à população.
5.Referências Bibliográficas
FORATTINI, Oswaldo Paulo. Ecologia, epidemiologia e sociedade. São Paulo: Ed. Artes
Médicas, EDUSP, 1992.
___________. Epidemiologia Geral. São Paulo: Artes Médicas ltda. 1º ed, 1980, 260p.
IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Geografia do Brasil / Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Diretoria de Geociências. Rio de Janeiro,
199O, 420p.
JABUR, Danielle Sartori. A distribuição geográfica da dengue e sua questão
epidemiológica no município de Maringá – Paraná. Monografia apresentada para
conclusão do curso de Bacharel em Geografia, sob a orientação da Prof. Dr.a Maria Eugenia
Moreira Costa Ferreira, 2003.
MINAYO, Maria Cecília de Souza. Saúde e ambiente sustentável: estreitando nós. Rio de
Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2002.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Fundação Nacional da Saúde (FUNASA). Disponível em
www.funasa.gov.br (captura no dia 25 de fev. de 2007).
MORO, Dalton Áureo. Maringá Espaço e Tempo. Ensaio de Geografia Urbana. Maringá :
Programa de Pós-Graduação em Geografia – UEM, 2003.
ROUQUAUYROL, Maria Zélia; ALMEIDA FILHO, Naomar. Epidemiologia e Saúde. Rio
de Janeiro, 2003. 6 Ed. 728p
SABROZA, Paulo Chagastelles, TOLEDO, Luciano Medeiros e OSANAI, Carlos
Hiroyuki. A organização do espaço e os processos endêmico-epidêmicos. In: LEAL, Maria
do Carmo e outros (orgs.). Saúde, ambiente e desenvolvimento (vol.II): Processos e
conseqüências sobre as condições de vida. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Abrasco,
1992, p.57-78.SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ. Disponível em
www.saude.pr.gov.br (captura no dia 18 de mai. De 2007).

