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 Dengue, uma doença causada por vírus e transmitida pelo mosquito Aedes sp., é 
considerada uma das mais importantes doenças emergentes dos países tropicais. Clinicamente sua 
infecção pode ser confundida com uma simples infecção por um virus da gripe, caracterizada por 
um estado febril , com dores de cabeça e musculares. Sua forma mais perigosa se mostra como a 
dengue hemorrágica, com ocorrência no plasma sangüíneo,  levando a óbito na maioria dos casos 
[1]. No Brasil os números  de casos vem crescendo a cada ano, o que vem fazendo com que os 
orgãos de saúde publica se mobili zem cada fez mais no combate dessa epidemia. Estudos no estado 
da Paraíba são escassos, os dados do numero de casos utili zados nesse trabalho foram coletados no 
site do  Sistema Único de Saúde [2], e os dados referentes a pluviometria foram obtidos no 
Laboratório de Meteorologia, Recursos Hídricos e Sensoriamento Remoto da Paraíba 
(SEMARH/PB). A metodologia utili zada na análise segue parcialmente a utili zada por Borges e 
Moraes [3]. Os dados foram separados por ano, no ano de 1998 foram registrados 342 casos no 
estado, e existiam dois pólos principais de foco, estes estavam nas cidades de Santa Rita e na cidade 
de Campina Grande que apresentaram respectivamente 138 e 121 casos anuais. Em Campina 
Grande os meses em que foram registrados os maiores números de casos foram; Abril (25 casos) e 
maio (21 casos), estes meses coincidem com os meses onde ocorre o inicio das chuvas, o que nos 
leva a pensar em uma relação entre o começo das chuvas e o aumento no numero de casos. Foram 
também registrados casos isolados em 14 municípios do estado. No ano de 1999 foram registrados 
214 casos, no pólo de Campina Grande foram registrados 138 casos sendo os maiores índices 
registrados nos meses de Abril (12 casos), Maio (12 casos), Junho (15 casos) e Julho (16 casos), 
estes meses novamente coincidem com os meses de aumento nos índices pluviométricos. No pólo 
de Santa Rita apenas 22 casos foram registrados, foram registrados casos isolados em 15 cidades do 
estado. No ano de 2000 foram registrados 645 casos, no pólo de Campina grande foram notificados 
259 casos sendo os maiores índices nos meses de Março (34 casos), Abril (63 casos) e Maio (28 
casos). No pólo de Santa Rita foram registrados 40 casos, com o maior índice em Maio (9 casos). 
Foram registrados casos isolados em 29 municípios do estado, a evolução dos casos em Santa Rita 
mostra que este pólo não representa um a região de foco de epidemia. Dos casos isolados, a Cidade 
de João Pessoa, proporcionalmente ao seu tamanho, não mostra um elevado número de casos 
durante estes anos: 29 casos em 1998, 4 casos em 1999 e 9 casos em 2000. A cidade de Araruna, na 
divisa do estado com o Rio Grande do Norte, se mostrou como um pequeno foco, pois apresenta 
regularidade de casos durante os anos de 1999 e 2000. Com esta analise preliminar concluímos que 
Campina Grande representa um foco de epidemia no estado com índices crescentes com o passar 
dos anos, e que os números de casos estão aumentando no estado e se espalhando para regiões onde 
antes não se notificava a presença da doença em anos anteriores. Dentre as épocas do ano, o período 
de começo de chuvas merece uma atenção especial dos orgãos de saúde publica, pois nesta época se 
registram os maiores números de casos.  
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