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Dengue é causa de morte de 105 pessoas
desde agosto de 2019

 A Secretaria de 
Estado da Saúde confir-
mou em boletim epide-
miológico desta terça-
feira (14) mais 27 óbitos 
por dengue, que esta-
vam em investigação. As 
mortes ocorreram desde 
o início de fevereiro, mas 
somente nos últimos 
dias tiveram a conclusão 
da causa definida como 
dengue.
 Os dados do bo-
letim semanal mostram 
114.711 casos confirma-
dos da doença no perío-
do, 12% a mais que o bo-
letim anterior, que trazia 
como total 102.427. Em 
todas as 22 regionais de 
saúde já há casos con-
firmados. No total, 333 
municípios registraram 
pessoas com a doença. 
Isso representa 83% dos 
municípios paranaenses.
 “Rea f i rmamos 
que a dengue é um dos 
principais focos de aten-
ção da Vigilância do Es-
tado. A doença mata e 
combate-la é uma res-
ponsabilidade de todos”, 
afirma o secretário da 
Saúde, Beto Preto. “Os 

criadouros do mosquito 
estão nas residências e 
a melhor forma de acabar 
com a transmissão é a 
retirada mecânica destes 
focos. Um a um eles de-
vem ser eliminados. Con-
vocamos a todos para 
este combate”, afirmou.

COMPARAÇÃO 
 A diferença en-
tre o período anterior de 
2018/2019 mostra um 
incremento de 3.475% 
no número de casos, ou 
seja, 111.503 a mais em 
comparação ao mesmo 
período do ano passado.

SITUAÇÃO
 Em situação de 
alerta estão 31 municí-
pios paranaenses, três 
deles entraram esta se-
mana para a lista: San-
to Antônio do Sudoeste, 
Kaloré e Ribeirão Claro.
 Em epidemia por 
dengue há 195 cidades, 
seis a partir desta se-
mana: Matelândia, Farol, 
São Manoel do Paraná, 
Bom Sucesso, Ribeirão 
do Pinhal e Cambará. O 
boletim desta semana 
mostra que três municí-
pios registraram casos 

de dengue grave: Lupio-
nópolis, Jacarezinho e 
Ivaiporã.

ÓBITOS
 Os números da 
dengue são os maiores já 
registrados em toda a sé-
rie histórica da Secretaria 
da Saúde, que investiga 
e monitora a doença des-
de 1991.
 O último surto 
de dengue ocorreu no 
período epidemiológico 
2015/2016, com 56 mil ca-
sos confirmados em 322 
municípios, e 63 óbitos. 
No período 2019/2020 os 
números de confirmados 
são maiores que 100 mil 
casos e 105 pessoas per-
deram a vida em decor-
rência da dengue.
 Destas 105 mor-
tes, 54 foram homens 
e 51 mulheres, repre-
sentando 50,5% do to-
tal. Duas meninas e um 
menino com idade entre 
zero a nove anos perde-
ram a vida pela dengue. 
Cinco jovens, entre 10 e 
19 anos e outras quatro 
pessoas com idade en-
tre 20 e 29 faleceram por 
alguma complicação da 

doença.
 Na faixa de idade 
entre os 30 e 59 anos há 
registrado 22 óbitos, sen-
do seis homens e 16 mu-
lheres. Embora a incidên-
cia maior seja em pessoas 
acima dos 70 anos (foram 
53 no total, 24 homens e 
29 mulheres), há 10 mu-
lheres e oito homens com 
mais de 60 anos que tive-
ram como causa morte a 
dengue.
 Os dados mos-
tram, também, que 
62,9% das pessoas que 
morreram tinham algu-
ma comorbidade. Quinze 
pacientes tinham no seu 
histórico de saúde hiper-
tensão arterial sistêmica, 
outros 32 eram hiperten-
sos e mais uma ou duas 
doenças (como Diabetes 
Mellitus, insuficiência re-
nal crônica, doença pul-
monar obstrutiva crônica, 
doença autoimune ou 
cardiopatia).
 Três eram car-
diopatas e três tratavam 
hepatopatia crônica. Seis 
eram pacientes com insu-
ficiência crônica, quatro 
com doenças autoimune, 

um com poliartrose, um 
com doença pulmonar 
obstrutiva crônica e um 
com neoplasia.

CIDADES 
 As cidades que 
registram óbito no Pa-
raná desde agosto do 
ano passado são Foz do 
Iguaçu (5), Medianeira 
(3), São Miguel do Igua-
çu (1), Cascavel (2), Je-
suítas (1), Nova Aurora 
(1), Barbosa Ferraz (7), 
Juranda (1), Nova Cantu 
(3), Peaberu (1), Ubiratã 

(1), Douradina (1), Nova 
Olímpia (1), Perobal (1), 
Umuarama (1), Xambrê 
(1), Cianorte (2), Ron-
don (1), Alto Paraná (4), 
Diamante do Norte (1), 
Itaúna do Sul (1), Nova 
Londrina (2), Paranavaí 
(2), Querência do Norte 
(2), Santa Cruz do Monte 
Castelo (2), Santa Mô-
nica (1), Terra Rica (1), 
Atalaia (1), Colorado (3), 
Itaguajé (1), Itambé (1), 
Ivatuba (1), Marialva (1), 
Maringá (7), Nova Espe-

rança (1), Paiçandu ( 1), 
Sarandi (4), Cambé (1), 
Centenário do Sul (1), 
Florestópolis (2), Jatai-
zinho (1), Londrina (11), 
Lupionópolis (1), Primeiro 
de Maio (1), Rolândia (2), 
Bandeirantes (1), Serta-
neja (1), Santo Antônio 
da Platina (1), Guaíra (1), 
Marechal Cândido Ron-
don (3), Maripá (1), Pa-
lotina (1), São Pedro do 
Iguaçu (1), Toledo (3) e 
Ivaiporã (1).

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

População pode doar a instituições beneficentes sem sair de casa

 Desde o início 
da pandemia de corona-
vírus o aplicativo Paraná 
Solidário já registrou a 
doação de mais de 1,6 
mil itens, como alimen-
tos, eletroeletrônicos, 
material de limpeza e 
higiene, vestuário, mó-
veis, brinquedos e livros. 
O App é uma ferramenta 
do Governo do Paraná, 
desenvolvida pela Se-
cretaria de Justiça, Fa-
mília e Trabalho e pela 
Celepar, que permite 
que pessoas físicas e 
empresas doem direta-
mente às instituições ca-
dastradas.
 “O momento é 
de solidariedade. Orien-
tamos e fazemos o pedi-
do para que as pessoas 
baixem o aplicativo e 
doem sem sair de casa. 
Assim, ajudam quem 

mais precisa e praticam 
uma boa ação neste mo-
mento tão turbulento”, 
destaca o secretário Ney 
Leprevost.
 Com o aplicativo 
também é possível doar 
itens como álcool em gel 
e outros de higiene e lim-
peza, fundamentais na 
luta contra a transmissão 
do coronavírus. Já são 
453 instituições e 2.472 
doadores cadastrados.
 A ONG Escolhi-
dos por Deus para Ser-
vir, de Curitiba, desen-
volve várias atividades 
em comunidades e já re-
cebeu diversas doações 
pelo aplicativo. “Para 
nossa instituição essas 
doações são de grande 
valor. Desde o ano pas-
sado temos conseguido 
abençoar várias famílias 
por meio do Paraná Soli-

dário. Essas boas ações 
têm nos ajudado muito e 
precisamos desse apoio 
cada vez mais”, ressal-
ta a presidente da insti-
tuição, Cenir Terezinha 
Montieri Teixeira.
 A curitibana Ro-
seli Fátima de Souza 
Acosta, do bairro Caju-
ru, conheceu o aplicativo 
pela TV e decidiu expe-
rimentar para fazer uma 
doação. “Em casa já es-
tava acumulando algu-
mas roupas, até que vi a 
notícia do aplicativo, me 
interessei, fiz o cadastro 
e doei roupas e calça-
dos. Acho muito impor-
tante ajudar o próximo, 
ainda mais agora sa-
bendo que têm pessoas 
que precisam mais. Pelo 
aplicativo fica mas fácil. 
A pessoa vai juntando 
o que pode ser doado 

e depois seleciona para 
qual entidade vai desti-
nar”.

COMO USAR O APP 
 O aplicativo pa-
ranaense conecta doa-
dores de todo o Estado a 
entidades beneficentes, 
facilitando as doações. 
Para fazer uma doação 
basta baixar gratuita-
mente o app na Apple 
Store ou no Google Play 
no seu celular.

FAMÍLIA SOLIDÁRIA
 A Rede Família 
Solidária reforça o ape-
lo para que empresas 
e pessoas físicas doem 
alimentos não perecíveis 
e produtos de higiene e 
limpeza. Os materiais 
serão repassados pela 
Secretaria de Estado da 
Justiça, Família e Tra-
balho a entidades be-
neficentes prioritárias 
que acolhem crianças, 
adolescentes, famílias e 
deficientes em vulnerabi-
lidade social e pessoal
 A ação faz parte 
das boas práticas ado-
tadas pelo Governo do 
Estado em função da 
pandemia da Covid-19. 
Os interessados podem 
doar diretamente no 
Centro de Recebimento 
de Doações na Paróquia 
São Braz (Rua Antônio 
Escorsin, 1840, bairro 
São Braz, em Curitiba), 
de segunda a sexta-fei-
ra, das 13h às 17h. In-
formações podem ser 
obtidas pelo whatsapp 
(41) 99214-3438 ou na 
página da Rede Família 
Solidária no Facebook.

 Diversas empre-
sas e a população em 
geral já estão colabo-
rando. O sócio-proprie-
tário do Curitiba Come-
dy Club, João Leonardo 
Madalosso, aproveitou 
para ajudar na arrecada-
ção de itens e está usan-
do as lives na internet 
para pedir doações à 
população. “Temos que 
cair na real sobre a im-

portância de ajudar o 
próximo neste período 
de pandemia. Hoje muita 
gente precisa de ajuda 
e o mero ato de ajudar 
quem mais precisa já faz 
com que você se sinta 
uma pessoa melhor. É 
de extrema importância 
que todos se unam pra 
conseguir doações”, dis-
se o empresário.
 Todos os itens 

arrecadados são dire-
cionados para as entida-
des cadastradas no Nota 
Paraná ou no aplicativo 
Paraná Solidário. Ins-
tituições que não pos-
suem cadastro podem 
se inscrever na página 
da Rede Família Solidá-
ria no Facebook. Basta 
acrescentar o número do 
CNPJ.
Fonte:http://www.aen.pr.gov.br


