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EPIDEMIA DE DENGUE EM LONDRINA

Estado  entrou  em  epidemia  da  doença  com  mais  de  44  mil  casos  confirmados  pela
Secretaria de Saúde.

De  acordo  com  o  último  boletim  divulgado  pela  Sesa  (Secretaria  de  Estado  da
Saúde), 30 pessoas já morreram pela doença desde o final de julho de 2019, quando teve
início o atual período epidemiológico da dengue.

A partir dessa data, 44.441 casos da doença foram registrados no Paraná. O total
equivale a 336,21 casos por 100 mil habitantes. A situação de epidemia é caracterizada
quando a proporção ultrapassa 300 casos confirmados para cada 100 mil habitantes. Dos
399 municípios do Estado, 106 enfrentam epidemia da doença.

Folha de Londrina, 05 de março de 2020.



1) Sabendo  que  a  população  de  Londrina,  segundo  a  estimativa  do  IBGE/2019,  é  de
569.733  habitantes,  como  você  faria  para  escrever  esse  número  utilizando  o  menor
número de dígitos possível?

2) Escreva com suas palavras o que é determinante para uma doença ser considerada uma
situação de epidemia.

3)  Qual  a porcentagem de municípios paranaenses enfrentando epidemia de dengue?
Lembre-se de registrar seu raciocínio e cálculos.

Quando falamos em epidemia, referimo-nos ao aumento de casos de uma doença
em uma região que excede o número esperado para aquele período do ano. As epidemias
podem atingir municípios, estados e até mesmo todo um país. No caso das pandemias,
observa-se  a  distribuição  da  doença  por  diferentes  países,  que  podem ser  do  mesmo
continente ou não. (Ma. Vanessa dos Santos)

4)  Epidemia  e  Pandemia  significam a  mesma coisa?  Na situação  atual,  existe  alguma
doença que pode ser considerada pandemia?



5) Qual a porcentagem de casos de dengue no estado do Paraná?
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