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QUESTÃO PROBLEMA 

 

Ribeirão Pires é uma cidade turística da região do Grande ABC, e é 

conhecida pelos seus festivais que atraem turistas de outras regiões, é 

decorrente dessa movimentação que a cidade de Ribeirão Pires e outras 

cidades turísticas devem se manter em alerta quanto às viroses que podem 

trazer grandes prejuízos a cidade. Considerando que hoje além de clima 

tropical, moradores estão fazendo seu próprio reservatório de água domiciliar 

devido à falta de chuvas, sendo que manter os reservatórios em casa sem 

cautela pode favorecer o aumento dos focos dos mosquitos nas cidades 

podendo gerar uma epidemia ou pior, trazer novos vírus para as cidades. 

Atualmente, a cidade de São Paulo enfrenta uma situação de epidemia de 

dengue. Dos 96 distritos administrativos, 31 registram incidência maior do que 

de 300 casos por 100 mil habitantes, o que, segundo a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), caracteriza situação de epidemia (PM SP, 2015). No decorrer 

da elaboração deste artigo foram encontradas dificuldades no levantamento de 

dados já que sites do governo constam inexistência de casos de dengue, 

prejudicando assim ações preventivas. Diante dessa grande epidemia no 

estado de São Paulo, será que os dados divulgados pelos órgãos públicos 

quanto à cidade de Ribeirão Pires são precisos?  

 

OBJETIVO 

 

O presente trabalho visa comparar os registros de dengue dos anos de 2012 a 

2015, no município de Ribeirão Pires, ressaltando a importância dos projetos e 

da conscientização de se manter, sempre, a cidade limpa diminuindo 

criadouros e focos do mosquito Aedes aegypti. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 O Brasil, frequentemente se encontra em estado de alerta devido às viroses 

transmitidas pelos artrópodes da família Flaviviridae, apesar de não ser natural 

do Brasil. São mosquitos que se proliferam de forma elevada em épocas 

quentes e chuvosas, por precisar de água para completar seu ciclo reprodutivo, 



tornando o Brasil com seu clima tropical um território perfeitamente favorável 

para estes. Devido esse clima o Brasil sofreu grandes surtos de doenças 

causadas pelos mosquitos Haemagogu e Aedes aegypti, responsáveis pela 

transmissão da febre amarela, dengue, chukunguya e zika. A espécie Ae. 

aegypti tem distribuição mundial. Encontra-se, em geral, entre as latitudes 

35o Norte e 35o Sul, que correspondem à isoterma de inverno de 10o C. A 

distribuição desse mosquito também é restrita à altitude.   Há também outros 

vírus também transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti com o objetivo de 

alertar sobre os cuidados de prevenção contra os mosquitos da família 

Flaviviridae com intuito de lembrar-se dos prejuízos causados desde muitas 

décadas atrás por estes, que devido ao clima favorável para sua reprodução os 

permite terem um histórico longo de viroses transmitidas em territórios 

Brasileiros. A febre amarela já se encontrou praticamente erradicada no Brasil, 

mas ainda existe uma epidemia grande dengue o que pode acarretar 

facilmente na volta do vírus febre amarela sendo transmitida pelo mesmo vetor 

(VASCONCELOS, 2003). 

O uso de inseticidas químicos ainda é o principal componente de 

controle do vetor, e é usado excessivamente, tendo inseticidas especiais para o 

combate do mosquito e outro especial para combate dos ovos, porém esse 

excesso pode vir a trazer a resistência do mosquito. Atualmente foi descoberta 

a eficácia de algumas plantas beneficiarias ao combate da dengue que fez por 

incentivar projetos de plantio dentro de um município no Paraná ao combater o 

mosquito, podendo ser usadas como repelentes naturais e outras como plantas 

atrativas de insetos predadores do Aedes aegypti. Em breve também esta 

prevista para ser lançada a vacina para o combate da doença que esta em 

desenvolvimento e vem demonstrado em testes uma boa eficácia. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este artigo foi elaborado com a contribuição do Hospital Ribeirão Pires e 

da Vigilância Sanitária de Ribeirão Pires, que possuem arquivados registros de 

notificações de suspeitas e diagnósticos de casos de dengue no município, 

localizado na região do Grande ABC em São Paulo. Os dados fornecidos pelo 

Hospital Ribeirão Pires são casos de suspeitas de dengue, dos anos de 2012 a 



2015, a partir de exames coletados pelo Hospital, sendo somente um teste 

rápido chamado “Bio pits teste rápido de dengue” para diagnóstico precoce. 

Após isso as amostras são encaminhadas a outro laboratório padrão para 

doenças infecciosas para uma análise específica e exata, esses resultados não 

tem retorno ao Hospital Ribeirão Pires, pois os pacientes dos quais 

permanecem com sintomas após o sétimo dia da queixa, são encaminhados 

para a realização de uma segunda amostra diretamente nesse laboratório, para 

a confirmação ou não da doença. Apenas a partir dessa segunda amostra que 

os registros oficiais de suspeitas e diagnósticos são encaminhados para a 

Vigilância Sanitária.   

 Para um melhor desenvolvimento e interação do tema foi realizado um 

levantamento bibliográfico e pesquisas em jornais locais que abordam o tema e 

noticiam novos casos da doença.  O Hospital Ribeirão Pires foi o primeiro 

hospital a ser fundado no município, hoje atende diversos convênios médicos 

assim abrangendo seu atendimento também para as populações de municípios 

vizinhos como Mauá, Santo André, Suzano e Rio Grande da Serra. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir do mês de maio de 2015, os resultados devem ser encaminhados 

ao hospital em questão, pois foi implantado um sistema que é interligado 

diretamente com o sistema deste laboratório, podendo ter um controle melhor 

desses casos. Lembrando que o Hospital Ribeirão Pires é conveniado assim 

recebendo habitantes de outras regiões do grande abc como Mauá, Santo 

André, Suzano e Rio Grande da Serra. Durante a pesquisa foi notado que nos 

municípios vizinho também ocorreu um aumento da doença junto com o 

município de Ribeirão Pires. 

De acordo com os registros do Hospital Ribeirão Pires e da Vigilância 

Sanitária de Ribeirão Pires foi notado o aumento de casos no dois ultimos 

anos, onde grande parte dos casos positivos corresponde à municipios 

vizinhos, em seguida houve também o aumento dos casos de pacientes 

autóctones, ou seja, do próprio município, que pode ser decorrente ao aumento 

de movimentação de paciêntes vindos de municipios vizinhos. 


