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“Há um tempo em que é preciso abandonar as 

roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, 

e esquecer os nossos caminhos, que nos levam 

sempre aos mesmos lugares. É o tempo da 

travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos 

ficado, para sempre, à margem de nós mesmos”.  

  

 Fernando Texeira de Andrade  
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RESUMO 

 

Objetivo: Analisar a incidência de dengue na Paraíba, no período de 2010 a 2019. Método: 

estudo de séries temporais, com dados do Sistema de Informação de Agravos e Notificação. A 

taxa de incidência de dengue foi calculada para a Paraíba e regiões de saúde (RS). Para o cálculo 

da Variação Percentual Anual foi utilizado o método de Prais-Winsten. Utilizou-se o método 

de suavização LOWESS com largura de banda de 5%, para melhorar a visualização das séries. 

Resultados: Na Paraíba, as taxas de incidência de dengue foram de 160,41 por 100 mil 

habitantes em 2010, e de 470,39 por 100 mil habitantes em 2019. O estado apresentou tendência 

de estabilidade no período (VPA de 5,51%; IC95%: -8,44; 21,59). A 10ª RS apresentou 

tendência de crescimento nas taxas (VPA de 12,17; IC95%: 1,14; 24,39). Os anos com as 

maiores taxas de incidência dessa RS foram 2016 (1.913,14 casos por 100 mil habitantes) e 

2018 (1.397,3 casos por 100 mil habitantes). As demais RS apresentaram tendência de 

estabilidade. Conclusão: Ainda que as taxas tenham demonstrado estáveis, tanto a nível de 

estado, como nas regiões de saúde, considera-se um desafio contínuo o combate ao mosquito 

vetor da dengue.   

 

Palavras-Chaves: Arbovírus; Monitoramento Epidemiológico; Aedes aegypti; Estudos de 

Séries Temporais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Objective: To analyze the incidence of dengue in Paraíba, from 2010 to 2019. Method: study 

of time series, with data from the Disease Information System and Notification. The dengue 

incidence rate was calculated for Paraíba and health regions (RS). To calculate the Annual 

Percentage Change, the Prais-Winsten method was used. The LOWESS smoothing method 

with 5% bandwidth was used to improve the visualization of the series. Results: In Paraíba, the 

incidence rates of dengue were 160.41 per 100,000 inhabitants in 2010, and 470.39 per 100,000 

inhabitants in 2019. The state showed a trend of stability in the period (VPA of 5.51%; IC95 

%: -8.44; 21.59). The 10th RS showed an upward trend in rates (VPA of 12.17; 95%CI: 1.14; 

24.39). The years with the highest incidence rates of this RS were 2016 (1,913.14 cases per 

100,000 inhabitants) and 2018 (1,397.3 cases per 100,000 inhabitants). The other RS showed a 

tendency towards stability. Conclusion:  Although the rates have shown to be stable, both at 

state level and in health regions, combating the mosquito vector of dengue is considered a 

continuous challenge.  
  

KEYWORDS: Arboviruses; Epidemiological Monitoring; Aedes aegypti; Time Series Studies.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A dengue é uma das doenças infecciosas mais importantes no Brasil e caracteriza-se 

como um problema de saúde pública no mundo, sobretudo em regiões tropicais e subtropicais. 

Ela se expressa por meio de um quadro clínico de início abrupto, variando desde infecção 

inaparente e sintomáticas, até as formas mais graves. O causador da doença é um vírus, que 

pertence à família Flaviviridae, com genoma de RNA, tendo quatro sorotipos conhecidos 

(DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4), sendo sua transmissão realizada por meio do 

mosquito Aedes aegypti, seu principal vetor (COSTA et al., 2011).  

Caso suspeito é todo indivíduo que resida em área onde se registram casos de dengue 

ou que tenha viajado nos últimos 14 dias para uma área de transmissão ou presença do Aedes 

aegypti. Além disso, o suspeito deve apresentar febre, usualmente entre o dois ou sete dias, 

associados de duas ou mais das seguintes manifestações: náusea/vômitos; exantema/ 

mialgia/artralgia; cefaleia/dor retro-orbitária; petéquias/prova do laço positiva; leucopenia 

(BRASIL, 2019).  

Para caso confirmado é aquele que atende à definição de caso suspeito de dengue e 

que foi confirmado por um ou mais testes laboratoriais e seus respectivos resultados: ELISA 

NS1 reagente; Isolamento viral positivo; RT-PCR detectável (até o 5º dia de início dos sintomas 

da doença); Detecção de anticorpos IgM ELISA ( a partir do 6º dia de início de sintomas da 

doença) e o aumento ≥4 (quatro) vezes nos títulos de anticorpos no PRNT ou teste IH, utilizando 

amostras pareadas (fase aguda e convalescente) (BRASIL, 2019).  

Em 1955, o Aedes aegypti foi erradicado do território brasileiro mediante 

implementação de medidas para controle da Febre Amarela Urbana (FAU). No final da década 

de 1960, com a flexibilização das medidas adotadas, o vetor foi reintroduzido no país e 

atualmente o mosquito é encontrado em todas as Unidades Federativas (INSTITUTO 

OSWALDO CRUZ, 2021). Ao passar do tempo, algumas ações são realizadas com o intuito de 

combater a disseminação do mosquito, a exemplos do uso de mosquitos transgênicos; utilização 

de Wolbachia; Bacillus thuringiensis israelenses (BTI), Protótipos para vacinação em humanos 

etc.  

A realização de medidas de controle e prevenção da dengue é altamente complexa. No 

Brasil, há diversos fatores que contribuem para a proliferação do mosquito e a sua propagação, 

com a ocorrência de inúmeros casos que acometem todas as faixas etárias. As regiões brasileiras 

enfrentam problemas relativos à habitações inadequadas, dificuldades com o abastecimento de 
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água, rede de esgoto precária, migração, mudanças ambientais, com desmatamento, queimadas 

e destruição dos mais diversos biomas (BRASIL, 2009a). 

A dengue é uma doença que causa danos à população brasileira desde o período 

colonial, sendo responsável por provocar epidemias na região Sul do Brasil entre os anos de 

1844 e 1849. Na segunda metade do século XX, em meados de 1986, a doença adquiriu 

importância epidemiológica, com o surgimento de uma epidemia no Rio de Janeiro e 

consequente circulação do sorotipo 1, que alcançou a região Nordeste. Assim, a dengue tornou-

se endêmica no país, alternando epidemias, que no geral, estavam atreladas à introdução de 

novos sorotipos, nas áreas não indenes (BRAGA; VALLE, 2007; SILVA et al., 2020;).  

O Nordeste brasileiro apresentou no ano de 2012 uma alta de incidência, sendo 

registrados 403,3 casos de dengue por 100 mil habitantes, ficando atrás da região Centro-Oeste, 

com 483,4  casos de dengue por 100 mil habitantes. A doença se apresenta em todos os estados 

nordestinos, além de apresentar uma alta incidência, embora alguns estados tenham apresentado 

alterações, a exemplo do Ceará (BÖHM et al.,2016).   

A Paraíba, no período de 2008 até 2017 registrou 154.952 casos notificados de dengue, 

sendo 119.173 casos prováveis e 67.515 confirmados. O ano epidêmico em destaque, para esse 

intervalo de tempo foi 2016, com 44.522 casos notificados. Para 2017, foram registrados 4.497 

casos de dengue, sendo um ano atípico, isso quando comparado ao ano anterior. Com relação 

ao coeficiente de incidência das Regiões de Saúde, nota-se que a 5ª e 9ª apresentaram a maior 

incidência nos últimos dez anos (SES-PB, 2020). 

Nesse sentido, surge a pergunta que veio nortear este estudo: qual é a tendência da 

incidência de dengue nas regiões de saúde do estado da Paraíba de 2010 a 2019? 
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2 JUSTIFICATIVA  

 

Tendo em vista o exposto, a presente pesquisa se justifica pela relevância com que a 

doença avança no Brasil, exigindo cada vez mais das autoridades competentes a utilização de 

mecanismos eficientes que combatam e minimizem danos causados à população, a exemplos 

do aumento de gastos na contratação de mais profissionais, justificada pelo aumento da 

incidência; além disso, os gastos com procedimentos, materiais médico-hospitalares, 

internações, etc.  

Dentro desse contexto, o estado paraibano se localiza em um importante cenário para 

a compreensão dos fatores que interferem na dinâmica da transmissão da dengue, bem como no 

agravamento da doença. Isso é posto, uma vez que, essa unidade da federação apresenta 

consideráveis diferenças socioeconômicas e demográficas entre as suas regiões administrativas, 

além de mostrar altas taxas de incidência ao passar dos anos, demonstrando desse  modo a 

necessidade deste estudo. Assim, o intuito deste pesquisa é ampliar as discussões acerca da 

temática, bem como produzir ações que auxiliem na formação de políticas públicas de saúde 

acessíveis, descentralizadas, humanizadas, que venham subsidiar gestores e usários na 

compreensão do fenômeno estudado.      
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

3.1 Dengue: aspectos clínicos e virais 

 

A dengue é uma doença reemergente, com alto impacto epidemiológico e social, 

considerada endêmica em mais de 100 países. É considerada a principal arbovirose no mundo. 

Trata-se de uma doença infecciosa febril aguda, de caráter sistêmico, causada por um dos quatro 

sorotipos do vírus dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4), um arbovírus pertencente 

à família Flaviviridae e ao gênero Flavivirus (SILVEIRA, 2017).  

A transmissão da dengue se dá por meio da picada da fêmea de mosquitos pertencentes 

ao gênero Aedes, primordialmente a espécie Aedes aegypti, considerado um dos mosquitos mais 

sinantrópicos, cuja distribuição e frequência estão intimamente relacionadas com a presença do 

ser humano. Os machos do Ae. aegypti são fitófagos, mas as fêmeas necessitam da ingestão de 

sangue para maturação completa de seus ovários. Não obstante possam picar outros animais, as 

fêmeas são primordialmente antropofílicas (SANTOS et al., 2019). 

O ciclo de vida do Ae. aegypti é composto por quatro fases: ovo, larva, pupa e adulto. 

Os ovos são colocados nas paredes de reservatório artificiais com acúmulo de água parada, e 

podem permanecer secos por semanas ou meses. Esta é considerada uma vantagem evolutiva 

do mosquito e que demanda a realização de ações preventivas relativas à dengue ao longo de 

todo o ano. A cada postura, dezenas de ovos são colocados pela fêmea e, em condições 

adequadas, todas as larvas pupam de sete a dez dias (BRASIL, 2009b).  

 A fêmea transmissora da dengue tem um ciclo vital curto, mas ao longo de sua vida 

consegue picar pelo menos 300 pessoas e colocar de 150 a 200 ovos. O Ae. aegypti procura 

ambientes satisfatórios para a oviposição, liberando uma substância viscosa juntamente com os 

ovos, o que favorece a adesão e conservação, até mesmo em locais com condições inapropriadas 

para o desenvolvimento das formas imaturas do vetor. O vetor é avesso à luminosidade e 

reconhecidamente arisco e silencioso, sendo bastante competente na localização de vasos 

capilares no momento do repasto sanguíneo. Apresenta costumes diurnos, picando com mais 

frequência ao amanhecer e ao entardecer, e não se mantém em temperaturas extremas 

(FURIOSO, 2014).  

Os quatro tipos virais da dengue possuem diferentes genótipos, linhagens e variações 

próprias que influenciam na gravidade com que a doença se manifesta. No que diz respeito à 

gravidade das infecções, ela está mais frequentemente associada ao DENV-2. Na sequência 
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temos DENV-1 e DENV-3, sendo o DENV-4 com rara associação a quadros que gerem grandes 

preocupações assistenciais (GOMES, 2016).  

Ao contrair dengue por um determinado sorotipo, o ser humano desenvolve imunidade 

específica para aquele sorotipo. Dessa forma, é possível que uma mesma pessoa tenha dengue 

mais de uma vez (FURTADO et al., 2019).  A reinfecção é relevante clinicamente, uma vez 

que há maior risco de desenvolvimentos de formas mais graves da doença (FURIOSO, 2014).  

O processo de transmissão da doença compreende um período de incubação intrínseco 

(PII) – que ocorre no ser humano – e outro extrínseco, que acontece no vetor. Esses períodos se 

diferenciam, de acordo com o vírus envolvido na transmissão e, no caso do período de 

incubação extrínseco (PIE), também em função da temperatura ambiente. Em relação ao vírus 

dengue (DENV), o vetor Aedes aegypti pode se infectar ao picar uma pessoa infectada no 

período virêmico, dando início ao PIE. Esse período corresponde ao tempo decorrido desde a 

ingestão de sangue virêmico, pelo mosquito suscetível, até o surgimento do vírus na saliva do 

inseto. Assim, o PIE, varia de 8 a 14 dias. Já o PII pode variar de 4 a 10 dias. Após esse período, 

inicia-se o período de viremia no homem, que geralmente se inicia 1 dia antes do aparecimento 

da febre e se estende até o 5º dia da doença (BRASIL, 2019).  

Uma vez ocorrida a infecção por meio da picada do mosquito, os seres humanos podem 

desenvolver formas assintomáticas ou sintomáticas da doença. Na presença de sintomas, a 

doença se manifesta de forma sistêmica e rápida, com amplo espectro clínico, com formas 

oligossintomáticas ou oligossintomáticas graves e, em alguns casos, pode levar até mesmo a 

morte. Há três fases clínicas da doença: febril, crítica e de recuperação (BRASIL, 2016). 

Na fase febril as pessoas acometidas apresentam um quadro febril, caracterizado por 

ser de início repentino e com uma duração de até sete dias, comumente associado à cefaleia, 

astenia, mialgia, artralgia e dor retro-orbitária. Verifica-se, em alguns casos, a presença de 

náuseas, vômitos, anorexia e diarreia, bem como exantema, predominantemente do tipo 

máculo-papular (BRASIL, 2019).  

A fase crítica demanda monitoramento contínuo, uma vez que alguns indivíduos 

podem desenvolver formas mais graves da doença. Esse momento é marcado pela redução da 

febre, entre o terceiro e o sétimo dia do início da doença, juntamente com os sinais de alarme, 

como dor abdominal intensa, presença de vômitos persistentes, acúmulo de líquidos gerando 

ascite, derrame pleural e pericárdico, entre outros (BRASIL, 2016, BRASIL, 2019).  

Na fase de recuperação, nota-se um progressivo retorno dos líquidos extravasados na 

fase anterior, melhorando consideravelmente o quadro clínico, ampliando a atenção mediante 

às possíveis complicações relacionadas à “hiper-hidratação”, isso porque o débito urinário tende 
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a se normalizar ou aumentar, trazendo ao paciente risco de bradicardia e alterações ao 

eletrocardiograma. Outros usuários podem apresentar rash cutâneo, seguido ou não de prurido 

generalizado. Infecções de origem bacteriana poderão ser vistas seja nessa fase ou no fim do 

curso clínico, representando para alguns pacientes algo grave, colaborando para a morte 

(BRASIL, 2016).  

Conforme mencionado, a infecção por dengue pode ser assintomática ou autolimitada 

ou, ainda, dar origem a casos clínicos bastantes graves, sendo alguns fatais. A dengue, a 

depender do modo como se apresenta, pode ser organizada em três categorias: febre 

indiferenciada, dengue (DF) e febre hemorrágica da dengue (DHF). A última ainda é 

classificada em quatro graus de complicações, sendo o III e IV definidos como síndrome do 

choque da dengue (DSS) (WHO, 2010). 

Entende-se por DF, pessoas que apresentam, geralmente, uma febre alta (> 38°C), de 

início abrupto, estando correlacionada à cefaleia, astenia, mialgia, artralgia, dor retro-orbitária, 

podendo apresentar ou não exantema. Esses sintomas duram em torno de três a cinco dias 

(BRASIL, 2019). A DHF caracteriza-se pela presença de quatro fatores importantes: febre, 

sangramento espontâneo, trombocitopenias e o extravasamento de plasma (DALBEM et al., 

2014). Tal extravasamento de líquidos causa nos pacientes edemas vistos nas extremidades, 

derrame pleural e a ascite (ALMEIDA-LISBOA, 2016).  

Por fim, tem-se a DDS, que pode ser entendida como sendo uma Dengue hemorrágica 

associada à insuficiência circulatória. Como tal, essa condição impõe à pessoa sinais sugestivos 

de um choque, com os seguintes achados clínicos:  temperatura anormalmente baixa, pele fria 

e úmida, pulso rápido, contudo baixo (≤ 20 mmHg) e hipotensão, incomum para idade. A 

presença de derrame pleural e ascite são fortes indícios da presença evoluída da SCD (SINGHI; 

KISSOON; BANSAL, 2007). 

 

3.2 História do controle do Aedes aegypti no Brasil  

 

O Ae. aegypti teve origem na África, mais especificamente no Egito, e a sua dispersão 

está intimamente relacionada com a movimentação da espécie humana. O advento das grandes 

navegações, por meio da expansão marítima e comercial contribuiu para a disseminação do 

vírus da dengue, sendo que relatos históricos apontam que as primeiras epidemias ocorreram 

no século XVIII em terras recém-colonizadas (INSTITUTO OSWALDO CRUZ, 2021).  

O enfrentamento ao Ae. Aegypti foi regulado no país de forma sistematizada no século 
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XX, caracterizado pela ocorrência de diversas epidemias de FAU, levando à morte inúmeras 

pessoas. Em 1903, Oswaldo Cruz foi nomeado diretor do Departamento Federal de Saúde 

Pública, iniciando no Rio de Janeiro a primeira campanha pública contra a FAU, criando 

brigadas sanitárias para verificar possíveis casos da doença e banir os focos do mosquito 

transmissor. De modo geral, a campanha foi bem-sucedida e a doença permaneceu endêmica 

no norte e nordeste brasileiro (BRAGA; VALLE, 2007). 

Em 1947, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) coordenaram a erradicação do Ae. aegypti no continente. Programas 

considerados eficientes foram implementados nos países latino-americanos entre as décadas de 

1940 e 1950, sendo a espécie eliminada em quase toda a América, exceto nos Estados Unidos 

da América, Suriname, Venezuela, Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana e uma pequena 

porção da Colômbia. O Brasil participou dessa campanha continental de erradicação ao 

mosquito, obtendo êxito em 1955 (BRASIL, 2002). Portanto, nota-se que o enfrentamento à 

Febre Amarela Urbana impactou a transmissão da dengue, a priori até a primeira metade do 

século XX (BRAGA; VALLE, 2007).  

O Ae. Aegypti foi reintroduzido no Brasil na década de 1970 uma vez que as ações de 

controle, realizadas por métodos tradicionais, não foram capazes de conter a sua disseminação 

pelos estados, provavelmente por serem ações em que o combate era realizado via produtos 

químicos, com pouca ou nenhuma participação da comunidade (BRASIL, 2002). 

Na década seguinte houve o primeiro registro de uma epidemia de dengue confirmada 

laboratorialmente em Boa Vista, Roraima, provocada simultaneamente pelos sorotipos DENV-

1 e DENV- 4. Na ocasião, o problema foi contido, processo que foi facilitado pela ausência de 

outras áreas infestadas pelo Ae. aegypti no país. Todavia, o processo de circulação viral se 

intensificou, a partir do Rio de Janeiro, constituindo-se desde então um problema 

epidemiológico, com a ocorrência de epidemias periódicas em diversas unidades federadas 

(BARRETO; TEXEIRA, 2008). 

Em 1996, o Ministério da Saúde (MS) propôs o Programa de Erradicação do Ae. 

Aegypti (PEAa), que mesmo não alcançando os objetivos pré-determinados, alertou sobre a 

obrigação de uma atuação multisetorial, bem como um modelo descentralizado para o combate 

vetorial e a participação dos gestores, alocados nas três esferas governamentais (SILVA; 

ARIANO; SCOPEL, 2008). 

Fatores como expansão e urbanização não planejada, deficiência no abastecimento de 

água, ausência de uma rede de esgotos eficiente e acessível, utilização de materiais não-

biodegradáveis e condições climáticas, juntamente com a ausência de integração intersetorial e 
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o uso em pequena escala de instrumentos epidemiológicos, contribuíram para a não contenção 

de um vetor com alta capacidade de adaptação ao meio ambiente.   

 

3.3 Participação social e prevenção da dengue  

 

O setor saúde apresenta um nível de complexidade inegável, independentemente da 

forma como é abordado (WHO, 2010). Almejando compreender esse complexo e subjetivo 

campo, o modelo proposto em 2008 por Dahlgren e Whitehead denominado de Determinantes 

Sociais da Saúde (DDS), ajuda no entendimento e formulação de políticas de enfrentamento às 

doenças e agravos, levando-se em consideração os fatores biopsicossociais existentes nas mais 

diversas realidades (GARBOIS; SODRÉ; DALBELLO-ARAUJO, 2014; SOBRAL; FREITAS, 

2010).  

 Sendo assim, os DDS são divididos em cinco categorias: determinantes fixos ou 

biológicos que tem relação com a idade, sexo, questões genéticas; determinantes econômicos e 

sociais, incluindo aqui posição social, emprego, pobreza e exclusão social; os ambientais tem 

relação com a qualidade do ar, água, estilos de vida, como alimentação, tabagismo, álcool e 

atividade física, e, por fim, acesso aos serviços, seja na educação, saúde, serviço social, lazer, 

entre outros (CARRAPATO; CORREIA; GARCIA, 2017).  

Vários fatores contribuíram para o aumento da infestação pelo Ae. aegypti.  Condições 

climáticas, como temperatura e umidade, saneamento básico, limpeza urbana, abastecimento 

de água, políticas habitacionais, acúmulo de lixo não orgânico, baixa utilização de produtos 

biodegradáveis, incremento dos meios de transporte, movimentos migratórios, bem como 

inadequação das ações de controle vetorial são exemplos de determinantes que auxiliam na 

compreensão da dengue como problema de saúde pública no Brasil, sendo uma atuação que não 

se restringe exclusivamente ao setor saúde, mas também requer atuação sinérgica de outras 

áreas (MENDONÇA; VEIGA E SOUZA; DULTRA et al.,2021).  

Outros fatores associados à problemática são os sistemas de saúde sobrecarregados e, 

por vezes, sem infraestrutura adequada; a ausência de tratamentos farmacológicos e/ou de uma 

vacina eficaz contra os quatro sorotipos de DENV; o uso de métodos de controle verticais, a 

exemplo da utilização de inseticidas para a eliminação de mosquitos, entre outros fatores, 

contribuíram para o aumento do número de casos, internações e óbitos por dengue ao longo dos 

anos (GONÇALVES et al., 2015). 

Tais aspectos são de grande relevância no que diz respeito ao entendimento e análise 

da situação local, regional e nacional dos casos envolvendo o Ae. aegypti. Algumas medidas 
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foram lançadas pelo  MS como mecanismos de combate e controle da dengue. Em 2002, o 

ministério lançou o Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), com intuito de 

incorporar vários princípios de gestão, dando ênfase à integração de ações que combatessem o 

vetor transmissor, a nível de Atenção Básica, ampliando a cobertura, a qualidade e a regulação 

desse trabalho de campo (PESSOA et al., 2016). 

Somente em 2010, o MS, por meio da Portaria nº 1.007/GM de 2010, estabeleceu 

formas de inserção dos Agentes de Combate a Endemias (ACE) às Estratégias de Saúde da 

Família (ESF), ampliando a luta contra o Ae. aegypti em parceria com os Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS). Com isso, foram criadas, no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), 

ferramentas capazes de identificar, analisar e propor melhores formas de combate ao mosquito, 

assim como verificar os impactos dessa união (PEREIRA; PÍCOLE; CAZOLA, 2021).  

A implantação de ações de combate ao mosquito esbarra na própria execução das 

intervenções, uma vez que elas possuem um caráter mais global e menos regional, local, o que 

dificulta logística e financeiramente o controle do vetor e, por consequência, da doença 

(PIENIZ, 2016).   

 

3.4 Epidemiologia da dengue no Brasil  

 

Conforme mencionado, o Ae. aegypti é originariamente africano, mas atualmente está 

presente em áreas tropicais e subtropicais de outros continentes, como Ásia e Oceania. Em 

relação às Américas, há registros em quase todos os países, com exceção do Canadá e Chile 

continental (OPAS, 2021; SILVEIRA, 2017).  

A doença no país apresenta dois ciclos: um endêmico e outro epidêmico, sendo o 

último explosivo e ocorrendo a cada quatro ou cinco anos. Desde a década de 80, momento em 

que a doença é reintroduzida, mais de sete milhões de casos já foram notificados. Há dez anos, 

nota-se que, além do aumento no número de casos, existe um agravamento da doença e por 

consequência, hospitalizações. No ano de 1998, a média de internações era de 4/100.000 mil 

habitantes; para o período 2000 a 2010, o número passou para 49.7/100.000 mil habitantes. 

Outro aspecto epidemiológico que passa por alterações é a distribuição dos casos de dengue 

clássica e hemorrágica com relação à faixa etária, o que antes era predominantemente em 

adultos, hoje a incidência reflete maiores casos em crianças (INSTITUTO OSWALDO CRUZ, 

2021).   

As maiores epidemias detectadas até o momento aconteceram nos anos de 1998, 2002, 
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2008, 2010 e 2011, sendo o penúltimo ano considerado o mais crítico, com aproximadamente 

um milhão de casos notificados. No ano de 2010 a dengue atingiu 21 Estados, excluindo-se 

apenas Paraíba, Sergipe, Maranhã, Distrito Federal e o Amazonas. Mediante à circulação 

simultânea de todos os sorotipos no país há o ressurgimento do DENV-4 na região norte, após 

um desaparecimento de 28 anos (FURTADO et al.,2019).  

Para o ano de 2015 foram registrados 1.649.008 casos de dengue em todo o país. A 

região com o maior número de casos notificados (1.026.226 casos, 62,20%) foi o sudeste, 

seguida das regiões nordeste (311.519 casos, 18,9%), centro-oeste (220.966 casos, 13,4%), sul 

(56.187 casos, 3,4%) e o norte (34.110 casos, 2,1%) (ARAÚJO et al.,2017).  

De acordo com os dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de 

Vigilância em Saúde, no período de 31/12/2017 a 20/01/2018, foram registrados 9.399 casos 

prováveis de dengue no país. Para esse período, mais uma vez a região sudestes apresentou o 

maior número de casos prováveis (4.066 casos, 43,3%), isso em relação ao total do país. Logo 

depois apareceu as regiões centro-oeste (2.481 casos, 26,4%), norte (1.056 casos, 11,2%), 

nordeste (914 casos, 9,7%) e sul (882 casos, 9,4%) (BRASIL, 2018).  

 

3.5 EPIDEMIOLOGIA DA DENGUE NO NORDESTE  

 

A região Nordeste é composta por 57.667.842 milhões de habitantes, representando 

27 % do território nacional. Ela é compreende os estados do Alagoas (AL), Bahia (BA), Ceará 

(CE), Maranhão (MA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Rio Grande do Norte (RN) 

e Sergipe (SE) (IBGE, 2021).  

Sua divisão geográfica é composta pela zona da mata, zona do agreste, sertão e 

polígono das secas.  A primeira caracteriza-se por uma faixa de litoral contendo 200 km, 

apresentando clima tropical úmido e chuvas no outono e inverno, região mais povoada, 

urbanizada e industrializada, sendo vista também como área de turismo em ascensão. A zona 

do agreste é denominada de zona de transição úmida. O sertão apresenta um clima semiárido, 

com poucas chuvas, se expandindo do interior até a região litoral do RN e CE. E o última é 

considerada área de estiagem que, dentre os estados membros, apenas o MA é poupado e a faixa 

litorânea, sendo visto em boa parte do nordeste (CÂMARA et al., 2007).  

Os casos envolvendo Dengue no Maranhão vem acontecendo de forma endêmica, com 

surtos cíclicos a cada dois ou três anos. As epidemias, no geral, são associadas à inserção do 

vírus em áreas indenes ou com novos sorotipos em circulação. Até meados de 2001 apenas os 
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sorotipos DENV-1, DENV-2 e DENV-3 circulavam pelo estado. Todavia, em 2010, a capital, 

São Luís, registrou a introdução DENV-4 e, no ano seguinte, a sua disseminação para os demais 

municípios. Sendo assim, em 2011, os quatro sorotipos, passaram a fazer parte de todo o estado, 

causando surtos de grandes proporções, elevando assim o número de notificações (SES-MA, 

2016).  

O Estado do Piauí contém 224 municípios e desses, 211 (94%) estão infestados pelo 

Ae. aegypti, com a presença do Ae. Albopictus em alguns municípios da região norte do estado 

(SES-PI,2013). Os primeiros testes de isolamento viral foram executados no ano de 2000, 

confirmando assim a circulação do sorotipo DENV-1. Em 2001, detectou-se o DENV-2 e, a 

partir de 2003, confirmou-se a circulação dos três sorotipos, DENV-1, DENV-2 e DENV-3 

(MONTEIRO et al., 2009).  

O Ceará registra casos de dengue desde 1986, quando foi isolado o sorotipo DENV-1. 

Há pelo menos 30 anos a doença se manifesta de forma endêmica, sendo sete epidemias as mais 

relevantes – 1987, 1994, 2001, 2008, 2011, 2012 e 2015. Destaca-se os anos de 1994, com 

relação a confirmação dos primeiros casos de dengue hemorrágica; 2008 pelo maior número de 

casos graves e em 2011 pelo maior número de casos confirmados. Os casos hemorrágicos foram 

associados ao sorotipo DENV-2. No ano de 2002, isolou-se o tipo DENV-3 e neste ano, ou seja, 

2021, o sorotipo DENV-4 (SES-CE, 2021). No nordeste brasileiro, o Ceará se destaca pelo 

grande número de casos da doença registrados anualmente (CAVALCANTE et al., 2018). 

No estado do Rio Grande do Norte os primeiros casos envolvendo dengue são de 1994, 

no município de Assu, região oeste do estado. A partir de 1996, diversos outros municípios, 

incluindo a capital, Natal-RN, passaram a confirmar episódios epidêmicos e não epidêmicos da 

doença, o que persiste ainda hoje, inclusive, em grandes proporções, sobrecarregando os 

serviços públicos de saúde (BARBOSA et al., 2017). Entre os anos de 2000 e 2002 identificou-

se três sorotipos circulantes, DENV-1, DENV-2 e DENV-3. Mais recentemente, entre os anos 

de 2013 e 2014, observou-se que outro sorotipo, o DENV-4, passou a circular juntamente com 

o DENV-1 e o DENV-2, sendo os mais predominantes no estado (MEDEIROS, 2018).  

Em Pernambuco há relatos de dengue desde 1987, sendo os primeiros casos 

importados de outros estados do país e desde então, o referido estado tem passado por situações 

pandêmicas, com destaques para os anos 1997, 1998, 2002, 2015 e 2016. O primeiro sorotipo 

circulante foi o DENV-1, sendo posteriormente introduzido o DENV-2, em 1994, 

predominando até 2001. Em 2002, foi constatado o DENV-3, mantendo-se a circulação dos três 

sorotipos virais até 2010. No ano seguinte, houve comprovação da circulação do DENV-4, no 

sertão pernambucano, disseminando-se para as regiões metropolitana e agreste no ano de 2012. 
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De 2014 até 2016, os quatro sorotipos foram identificados na maioria dos municípios (SEVS-

PE, 2019). 

 Em 2016, o estado de Sergipe confirmou a presença de sorotipos circulantes em seus 

municípios, sendo predominantemente o DENV-1, identificado em 88,88% das amostras 

positivas e analisadas por meio do RT-PCR. O segundo, foi o DENV-4, constatado em 11,11% 

das amostras analisadas (SES-SE, 2016, 2017).  

Na Bahia a primeira epidemia de dengue ocorreu em 1987, no município de Ipupiara, 

localizado no sudoeste baiano, constatando-se o sorotipo DENV-1, o qual posteriormente 

deixou de circular. Em 1994, a doença foi reintroduzida por meio do sorotipo DENV-2, no sul 

do Estado, sendo disseminada para outras regiões. Entre 1994 e 1996, apenas o sorotipo DENV-

2 circulava e, no ano seguinte, o DENV-1 voltou a circular com maior intensidade (SESAB, 

2012; TEIXEIRA et al., 2001)  

Em 2011 a transmissão de dengue na Bahia foi caracterizada por uma alta incidência 

em alguns municípios e a diminuição de casos graves em relação ao ano anterior, mas com alta 

letalidade. Além disso, foi identificada a circulação simultânea dos quatro sorotipos, 

predominando DENV-1, identificado em 60 municípios, representando 72,5% dos isolamentos 

virais. O DENV-2 foi isolado em 14 municípios correspondendo a 10,4% dos isolamentos, o 

DENV-3 foi encontrado em apenas um município baiano e o DENV-4 introduzido no estado, 

correspondendo a 16,8% do total de isolamentos do estado (SESAB, 2012).  

Em 2016 o estado de Alagoas apresentou situação de alerta, com índice de infestação 

predial de 2,0%. Nesse mesmo ano, o estado registrou mais de 24.000 casos suspeitos de 

dengue, dos quais 14.357 (57%) foram confirmados, houve oito casos graves e dez óbitos (SES-

AL, 2017). Mesmo com a redução no número de casos e ocupando na atualidade a 7ª posição 

com 582 casos, o estado apresenta um coeficiente de incidência (17,3/ 100 mil hab.), sendo 

significativo (SANTOS et al.,2019).   

Na Paraíba, o Ae. aegypti está presente em todos os municípios.  O Ae. albopictus foi 

encontrado pela primeira vez na cidade de Lagoa seca, em 2000 e, ainda no mesmo ano, nos 

municípios de Queimadas, Cuitegi e Guarabira. No ano seguinte, João Pessoa, a capital do 

estado, e mais cinco outros municípios registraram a presença do inseto. De acordo com o 

Núcleo de Entomologia e Pesquisa Operacional, entre os anos de 2007 e 2013, o Ae. Albopictus 

foi encontrado em mais 89 municípios. O referido Núcleo fez uso de inquéritos específicos, e 

exames realizados pelos laboratórios regionais e municipais de entomologia para controle e 

qualidade (SES-PB, 2017).  

No período de 2008 a 2017, foram registrados 154.952 casos notificados de dengue na 
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Paraíba, dos quais 67.515 foram confirmados. No ano de 2016, considerado epidêmico, houve 

44.522 casos notificados. Em contrapartida, no ano de 2017 houve 4.497 casos notificados, 

sendo atípico, se comparado ao período anterior (SES-PB, 2017).     
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar a tendência da incidência de dengue na Paraíba e regiões de saúde, no período 

de 2010 a 2019. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Descrever as taxas de incidência de dengue das regiões de saúde da Paraíba; 

b) Verificar a tendência da incidência de dengue na Paraíba e regiões de saúde.  
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5 METODOLOGIA 

 

 5.1 TIPO DE ESTUDO  

 

Trata-se de um estudo de séries temporais, com dados secundários do Sistema 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN), referentes aos anos de 2010 a 2019.  Séries temporais 

são conjuntos de observações ordenadas no tempo, sendo contínuas ou discretas. A série dita 

como contínua é quando as observações são realizadas continuamente no tempo. No entanto, 

quando são tomadas por intervalos de tempo regularmente espaçados, ela é discreta 

(MORETTIN; TOLOI, 2004).  

Para Polit e Beck (2019) esse modelo de séries temporais, na perspectiva do tempo 

estendido, vem a fortalecer a possibilidade de o estudo atribuir melhorias à intervenção a partir 

dos resultados expostos. para permitir o planejamento. 

 

 5.2 LOCAL E POPULAÇÃO  

 

O estado da Paraíba, região Nordeste do Brasil, tem uma área territorial de 

56.467,242 km2, com uma população 4.059.905 habitantes, sendo 75,37% residentes em área 

urbana, com uma densidade demográfica de 66,70 hab/km2 (IBGE, 2021). O referido estado 

está localizado a leste da Região Nordeste do país, fazendo divisa com os estados do Rio Grande 

do Norte (norte), Pernambuco (sul) e Ceará (a oeste), tendo o Oceano Atlântico (a leste) (Figura 

1). A distribuição de precipitação de chuva na Paraíba é definida por grandes variabilidades 

espaciais e temporais. 
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Figura 1 – Municípios que compõem o estado da Paraíba e suas Regiões de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, 2021. 

 

O estado paraibano apresenta-se, no contexto da saúde, regido pela Resolução 

Comissão Intergestores Bipartite (CIB) nº 13/2015, que o organiza em 16 regiões de saúde, 

abrangendo seus 223 municípios. Mais recentemente, com a publicação da Resolução 

Intergestores Tripartite (CIT) nº 37/2018, que dispõe sobre o Planejamento Regional Integrado 

e a organização de macrorregiões de saúde, foi aprovada na CIB, uma nova definição das 

Macrorregiões de Saúde do Estado, a Resolução CIB nº 41/18, que define Três Macrorregiões 

de Saúde (SES-PB, 2020).  

A primeira Macrorregião é composta por quatro Regiões de Saúde, sendo elas 1ª, 2ª, 

12ª e 14ª, tendo a sede na capital do estado, João Pessoa-PB. A  segunda Macrorregião é 

formada por cinco Regiões de Saúde, 3ª, 4ª, 5ª, 15ª e 16ª, com sede em Campina Grande. E, por 

fim, a terceira, composta por sete Regiões de Saúde, com duas sedes, uma em Patos (no sertão) 

e outra em Sousa (alto sertão), sendo formadas pelas 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 13ª (SES-PB, 2020).  

 

 5.3 COLETA DE DADOS 

 

Os dados  de casos prováveis de dengue foram coletados no SINAN, para a Paraíba e 

suas Regiões de Saúde, nos anos estudados. Com relação à população, utilizou-se as estimativas 

preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde e diponibilizadas no sítio eletrônico do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus). Foram calculas taxas de 
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incidência anuais e por 100 mil habitantes. 

 

 

5.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Para calcular a variação percentual anual (VPA) foi utilizado o método de Prais-

Winsten, que realiza correção de autocorrelação de primeira ordem. As variáveis dependente e 

independente fora, respectivamente, o logaritmo das taxas e os anos da série temporal. As 

fórmulas preconizadas por Antunes e Waldman (2002) foram utilizadas para obtenção da VPA 

e os intervalos de confiança. 

 

−1+10b=Δ 

ΔIC95%=−1+10(b±t*se) 

 

O “b”, que é a taxa de crescimento anual, bem como o erro padrão (se) foram obtidos 

na análise de regressão. O valor de “t” é encontrado na tabela da distribuição t de Student. A 

tendência foi considerada estacionário quando o coeficiente de regressão não foi diferente de 

zero (p > 0,05). 

O método de suavização LOWESS (locally weighted regression scatter plot 

smoothing) com largura de banda de 5%, foi utilizado para melhorar a visualização das séries. 

Os gráficos e a análise de tendência foram feitos no R (http://www.r-project.org). 

 

5.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo não foi analisado por um Comitê de Ética em Pesquisa por fazer uso de dados 

agregados de acesso público.  
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6 RESULTADOS 

 
Na Paraíba, as taxas de incidência de dengue foram de 160,41 por 100 mil habitantes 

e de 470,39 por 100 mil habitantes em 2010 e 2019, respectivamente. O estado apresentou 

tendência de estabilidade no período (VPA de 5,51%; IC95%: -8,44; 21,59) (Figura 2).  

 

Figura 2 – Taxa de Incidência (por 100 mil hab.) de dengue na Paraíba, 2010 a 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação. 

 

As Regiões de Saúde paraibanas apresentaram diferentes anos epidêmicos, tendo a 1ª 

RS o ano de 2019, a 4ª RS o ano de 2018, a 5ª RS o ano de 2015 e a 14ª e a 16ª o ano de 2013. 

As demais regiões apresentaram o ano de 2016. 

A 1ª RS apresentou uma taxa de incidência de 140,43 por 100 mil habitantes e 956,63 

casos por 100 mil habitantes nos anos de 2010 e 2019, respectivamente. A referida região 

registrou, portanto, uma epidemia em 2019. Teve tendência de estabilidade no período 

analisado (VPA de 9,86%; IC95%: -4,30; 26,13) (Tabela 1).  

A 2ª RS registrou taxa de incidência de 108,68 casos por 100 mil habitantes no ano de 

2010 e de 371,33 por 100 mil habitantes em 2019. Apresentou tendência de estabilidade da taxa 

de incidência de dengue (VPA de -6,95%; IC95%: -30,49; 24,57).  

Em relação à 3ª Região de Saúde a sua maior taxa de incidência foi em 2016 (608,37 

casos por 100 mil habitantes). De igual modo, apresentou tendência de estabilidade (VPA de -

1,87; IC95%: -20,36; 20,90).  
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Tabela 1 - Taxa de incidência (por 100 mil hab.) de dengue segundo regiões de saúde na Paraíba, 2010 a 2019. 

 

Região de Saúde 
Ano 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1ª 140,43 329,58 469,53 229,35 225,57 704,85 698,07 214,14 276,21 965,63 

2ª 108,68 245,69 77,57 175,80 51,61 393,92 930,60 25,37 20,01 371,33 

3ª 72,87 605,22 36,77 497,62 92,75 524,01 608,37 31,63 83,91 421,99 

4ª 141,09 323,95 54,58 371,77 167,08 491,74 723,26 31,20 808,41 336,72 

5ª 489,15 398,66 116,28 273,40 382,90 3243,01 2348,66 22,51 72,23 337,23 

6ª 162,03 423,27 373,78 435,74 142,08 462,45 1020,50 36,08 89,59 364,95 

7ª 77,60 183,39 145,97 234,46 59,65 456,05 2064,21 25,52 769,30 168,86 

8ª 717,61 297,99 245,35 623,74 107,36 452,12 1907,36 57,98 117,06 65,86 

9ª 557,55 387,97 144,39 825,07 175,10 896,95 1600,40 54,04 185,81 383,89 

10ª 140,70 294,55 154,76 707,00 221,44 444,86 1913,14 11,39 1397,30 187,40 

11ª 115,03 286,09 84,29 1377,76 64,66 831,62 2278,40 22,52 281,30 742,8 

12ª 41,72 145,54 88,23 33,98 16,09 410,68 1211,81 10,28 54,73 91,47 

13ª 16,73 140,37 13,35 370,13 49,95 124,66 434,80 0,66 299,43 29,70 

14ª 10,48 120,98 64,39 224,12 19,21 127,53 114,61 8,09 4,69 136,03 

15ª 171,47 157,57 67,50 180,59 37,65 500,58 887,36 111,07 604,34 51,63 

16ª 87,54 117,70 13,71 317,80 100,45 153,21 172,70 44,49 235,16 53,75 

Fonte: Sistema de Informação de Agravo de Notificação. 
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Tabela 2 – Variações percentuais anuais e respectivos intervalos de confiança segundo regiões de saúde. Paraíba, 2010 a 2019. 

 

Região de Saúde  
Variação percentual anual 

(VPA) % 
Intervalo de confiança de 95% Interpretação 

1ª 

2ª 

9,86 

-6,95 

(-4,30; 26,16) 

(-30,49; 24,57) 

Estável 

Estável 

3ª -1,87 (-20,36; 20,90) Estável 

4ª 8,95 (-7,40; 28,18) Estável 

5ª -8,19 (-40,63; 41,97) Estável 

6ª -8,48 (-26,31; 16,65) Estável 

7ª 11,22 (-8,49; 35,18) Estável 

8ª -16,00 (-32,73; 4,88) Estável 

9ª -6,02 (-24,12; 16,40) Estável 

10ª 12,17 (1,14; 24,39) Crescente 

11ª 6,02 (-18,19; 37,40) Estável 

12ª 1,68 (-28,78; 45,17) Estável 

13ª -4,06 (-28,51; 28,75) Estável 

14ª -10,35 (-33,97; 21,72) Estável 

15ª 9,72 (-9,67; 33,27) Estável 

16ª 5,45 (-8,00; 20,86) Estável 

               

  Fonte: Metodologia utilizada por Antunes e Waldman (2002).  
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Na 4ª RS, as maiores incidências foram registradas em 2016 (723,16 casos por 100 mil 

habitantes) e 2018 (808,41 casos por 100 mil habitantes), com tendência de estabilidade nos 

anos analisados (VPA de -8,95; IC95%: -7,40; 28,18).  

A 5ª RS teve as maiores taxas de incidências no período, com destaque para os anos 

de 2015 (3.243,01 casos por 100 mil habitantes) e 2016 (2.348,66 casos por 100 mil habitantes), 

com tendência a estabilidade nas taxas (VPA de -8,19; IC95%: -40,63; 41,97).  

De igual modo, a 6ª RS (VPA de -8,48; IC95%: -26,31; 16,65), a 7ª RS (VPA de 11,22; 

IC95%: -8,49; 35,18), a 8ª RS (VPA de -16,00; IC95%: -32,73; 4,88) e a 9ª RS (VPA de -6,02; 

IC95%: -24,12; 16,40), apresentaram tendência de estabilidade das taxas de incidência de 

dengue no período analisado. 

Ao contrário das demais RS, a 10ª apresentou tendência de crescimento nas taxas 

(VPA de 12,17; IC95%: 1,14; 24,39). Os anos com as maiores taxas de incidência foram 2016 

(1.913,14 casos por 100 mil habitantes) e 2018 (1.397,3 casos por 100 mil habitantes). Na 

Figura 3 é possível observar o comportamento da série dessa RS ao longo do tempo.  

 

Figura 3 – Taxa de Incidência (por 100.000 mil habitantes) de dengue na 10ª Região de Saúde 

da Paraíba, 2010 a 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação. 

 

 

As demais RS, da 11ª a 16ª, também apresentaram tendência de estabilidade, conforme 

verificado na Tabela 2
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7 DISCUSSÃO 

 
Verificou-se, neste estudo, que os anos com as maiores taxas de incidência no estado 

da Paraíba foram 2016 (912,77 casos de dengue por 100 mil habitantes), 2015 (592,31 casos 

por 100 mil habitantes) e 2019 (470,39 por 100 mil habitantes). A taxa de incidência da dengue, 

no período analisado, apresentou-se estável. 

A Paraíba registrou, entre os anos de 2008 e 2017, mais de 154.000 mil casos 

notificados de dengue por 100.000 mil habitantes, entre prováveis e confirmados, com destaque 

para 2016, com 44.522 casos notificados. No ano seguinte, houve redução acentuada do número 

de casos notificados (n= 4.497) (SES-PB, 2020).  

Entre as RS, a 5ª apresentou a maior taxa de incidência no período de 2010 a 2019, 

com de 769,40 casos por 100.000 mil habitantes, seguida da 11ª região, com 609,70 casos por 

100.000 mil habitantes. Para a Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba, quando se analisa o 

Coeficiente de Incidência para o período de 2008 a 2017, nota-se que há um destaque para a 5ª 

e 9ª regiões de saúde (SES-PB, 2020).  

Em sua maioria, as regiões de saúde apresentaram taxas de variação percentuais anuais 

estáveis. Apenas a 10ª região registrou crescimento da taxa de incidência de dengue. O que 

provavelmente pode explicar tal fenômeno é a variabilidade espaço-temporal das chuvas na 

Paraíba, principalmente no município sede dessa região, ou seja, Sousa-PB. Por se localizar no 

alto sertão paraibano, que fica no extremo oeste do estado, os municípios dessa RS sofrem com 

a irregularidade nos índices pluviométricos, que são baixíssimos anualmente e que, nos últimos 

anos, tem se agravado, fazendo com que o regime de chuvas seja irregular, afetando o potencial 

produtivo da região e levando a população a executar ações que promovem a proliferação do 

Ae. aegypti (BARBOSA, 2017; NASCIMENTO et al., 2021).  

Além da questão pluviométrica, a 10ª RS teve, no período analisado, municípios com 

altas taxas de incidência, como Sousa-PB, nos anos de 2015 (704,21 casos de dengue por 100 

mil habitantes), 2016 (3.170,47 casos de dengue por 100 mil habitantes) e 2018 (1.859,85 casos 

de dengue por 100 mil habitantes). Outro município foi Santa Cruz-PB que, em 2010, registrou 

uma taxa de 803,59 casos de dengue por 100 mil habitantes, em 2011 de 1.147,47 casos de 

dengue por 100 mil habitantes e, em 2019, de 278,16 casos de dengue por 100 mil habitantes. 

Os demais municípios da 10ª RS apresentaram ora uma taxa de incidência zerada, pela ausência 

de casos, ora taxa elevada.  

Além disso, a 10ª RS apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

considerado baixo, para a maioria dos municípios, com destaque para os municípios de 



37  

Aparecida (0,578), Nazarezinho (0,562), São Francisco (0,580), São José da Lagoa Tapada 

(0,530), Vieirópolis (0,571) e Lastro (0,533) (IBGE, 2021).  

Ainda que a tendência de dengue na Paraíba demonstre estabilidade, do mesmo modo 

que na maioria das regiões de saúde ao longo dos 10 anos avaliados, se faz relevante ressaltar 

que, unindo à alta ocorrência, a carga da doença, ainda traz consideráveis desafios para os 

sistemas de saúde. O mosquito Aedes aegypti encontra-se em todos os países das Américas, 

tendo como exceção o Canadá, sendo que, conforme relatado pela OMS, 60% dos casos são 

oriundos da América Latina. Nessa região, as epidemias estão fortemente associadas ao 

fenômeno urbanização. Outro fator contribuinte está ligado a disseminação do vetor em países 

de média e baixa renda, onde suas populações tendem a dobrar de tamanho até 2050 (BÖHM 

et al., 2016). 

Outro fator decisivo é a sazonalidade do vetor da dengue às mudanças climáticas, 

principalmente para a região nordeste, onde o aumento da temperatura, oscilações na 

pluviosidade e a própria umidade do ar, potencializam o surgimento de criadouros pela 

existência de condições ideias para sua reprodução. 

Nessa perspectiva, a Paraíba apresenta um clima que é marcado por duas estações 

climáticas: uma seca e outra chuvosa, sendo que a sua pluviometria é o fator modificante do 

clima ao passar do ano. O padrão espaço-temporal de sua temperatura média caracteriza-se pela 

pequena variação anual, quase sempre menor que 5ºC. Essa homogeneidade térmica se 

contrasta com o alto grau de dissemelhança espacial e temporal do regime pluviométrico, no 

qual a distância existente do litoral define um gradiente de umidade, onde áreas mais afastadas 

dele, são aquelas mais áridas. Sendo assim, o estado apresenta um regime de chuvas curto, no 

geral, tendo a estação verão em regiões mais secas e o inverno nas áreas mais úmidas. O regime 

de chuvas no outono é pouco aparente, no entanto, é nesse momento onde existe a maior 

incidência da doença em todo o estado. A nível de Brasil esse fato não é observado em outros 

estados, isso porque a sazonalidade coincide com a das chuvas (SES-PB, 2017).  

Melhorias na cobertura e qualidade do SINAN podem explicar, em parte, a tendência 

observada. Todavia, fatores apresentados aqui, como temperatura, sazonalidade, 

comportamento vetorial e aspectos socioculturais e imunológicos da população, poderiam 

fornecer elementos explicativos para os resultados apresentados. Salienta-se, também, que esse 

estudo não explorou análises com variáveis climáticas, territoriais, pluviométricas, tampouco 

índice de infestação predial – considerados aspectos que têm revelado úteis como indicadores 

na transmissão da dengue.  
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8  CONCLUSÃO 

 

Este estudo contribui para o entendimento da dinâmica da dengue na Paraíba e nas 

suas Regiões de Saúde. Com exceção da 10ª, que apresentou tendência de aumento, todas as 

regiões de saúde apresentaram tendência de estabilidade das taxas de incidência de dengue. 

Dessa forma, há necessidade de ações mais efetivas para com o controle da doença, sobretudo 

na reestruturação da vigilância epidemiológica, reorganização das políticas aplicadas em todos 

os níveis de atenção à saúde, entre outras.   

Nessa conjectura, são necessários maiores esforços e ações que tenham como objetivo 

uma redução nos casos de dengue, em todas as regiões que compõem o estado paraibano, 

fazendo com que as medidas existentes, como por exemplo, a incorporação dos Agentes de 

Controle de Vetores na Atenção Primária à Saúde, venham contribuir para o combate à doença. 

Além disso, necessita-se de políticas públicas que venham abranger a redução dos aglomerados 

urbanos e que por consequência, melhorem e ampliem a oferta do saneamento básico como 

também ações educativas nas escolas.  Utilizar as redes sociais pode ser um meio da inserção 

da educação em saúde onde a participação da comunidade será essencial, isso poderá contribuir 

para a diminuição e eliminação de potenciais criadouros do mosquito e os seus efeitos negativos 

a comunidade.  
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