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A Sala de Situação (Observatório da Saúde) apresenta uma análise de
situação da dengue no município de Uberlândia com a finalidade de
instrumentalizar o planejamento e a execução de medidas que possam
responder oportunamente à transmissão da doença.
Notificações de Dengue
Em Uberlândia, até Semana Epidemiológica
21 (22 a 28/05/2016) foram registrados 6791
casos prováveis de dengue. Nas quatro
últimas semanas (SE 18 a SE 21), foram
registrados no SINAN 296 casos prováveis de
dengue, representando uma média de 74,0
casos de dengue/semana e uma incidência
de 44,7 casos de dengue/100 mil hab., o que

é considerado baixa incidência (Tabela 1).
A partir desta semana, o boletim da dengue
será publicado quinzenalmente, porque
Uberlândia entrou em condição de baixa
transmissão de dengue, com poucos casos
semanais.

Tabela 1: Uberlândia,casos de dengue e incidência por data dos primeiros sintomas
Casos notificados nas últimas 4 semanas
epidemiológicas

Semana
18
170

Semana
19
79

Incidência de casos notificados nas últimas 4
semanas (por 100.000hab)

Semana
20
22

Semana
21
25

44,7

Fonte: SINAN online (dados sujeitos a revisão).

< 100 cas os/100 mil hab. = baixa incidência ;

100 a 300 casos /100 mil hab. = média tra nsmissão de dengue;

300 casos/100 mil hab. = alta transmissão (epidemia).

Os casos de dengue estão bem distribuídos
pelos bairro, com poucos casos, sem nenhum
destaque (Tabela 2).

Das 25 notificações de dengue da SE 21 (22 a
28/05/2016) 64,0% eram do sexo feminino e
36,0% eram do sexo masculino (Tabela 3).

Tabela 2: Uberlândia, notificações de
dengue, ocorrência por bairro - SE 21

Sobre a faixa etária, 4,0% eram crianças,
12,0% eram jovens, 68,0% eram adultos e
16,0% eram idosos (Tabela 4).

Bairro
Pres. Roosevelt
Brasil
Santa Mônica
Tocantins
Copacabana
Cruzeiro do Sul
Daniel Fonseca
Jardim Botânico
Jardim Brasília
Jardim Palmeiras

Casos
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Tabela 3: Uberlândia, notificações de
dengue, por sexo - SE 21
Sexo
Feminino
Masculino
Total

Casos
16
9
25

%
64,0
36,0
100,0

1

BOLETIM DA DENGUE

o

N 21/2016

Tabela 4: Uberlândia, notificações de
dengue, por faixa etária - SE 21
Faixa Etária
Criança (<12 anos)
Jovem (12 a 21 anos)
Adulto (22 a 59 anos)
Idoso (60 anos e +)
Total

Casos
1
3
17
4
25

%
4,0
12,0
68,0
16,0
100,0

Desta vez, os hospitais foram as unidades
de saúde que mais notificaram dengue,
com destaque para o hospital Santa
Genoveva, com 10 notificações e o hospital
Santa Clara com 9 notificações (Tabela 5).
Tabela 5: Uberlândia, notificações de
dengue, por unidade notificadora - SE 21
Fonte
Hospi tal Sta .Genoveva
Hospi tal Sta .Cla ra
Hospi tal Sta .Ma rta
UAI Ma rti ns
Outros

Total

Casos
10
9
3
2
1
25

%
40,0
36,0
12,0
8,0
4,0
100,0

Microcefalia e Zika vírus e Chikungunya
Na Tabela 6 apresentam-se os dados de
chikungunya e Zika para Uberlândia até a
SE 21 (06/06/2016).
Tabela 6: Uberlândia, chikungunya e zika
vírus, até SE 21
Confi rmados
Des ca rtados
Em investi ga ção
Óbi tos

Total

Chikungunya Zika
5
43
23
176
2
21
0
0
30
240

Foram
notificados
30 casos
de
chikungunya, com 5 casos confirmados, 23
casos descartados e 2 casos permanecem
em investigação. Os casos notificados de
zika vírus foram 240, confirmados 43,
descartados 176 e 21 casos permanecem
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em investigação. Não houve óbito de
chikungunya nem de zika vírus.
Das 4 gestantes que foram confirmadas
com zika vírus, uma dela deu a luz a um
bebê saudável, sem sinais de microcefalia.
As outras 3 gestantes que tiveram zika
vírus têm a gravidez transcorrendo
normalmente.
Em Minas Gerais foram notificados 1.648
casos de chikungunya, sendo confirmados
80, descartados 857 e ainda permanecem
em investigação 711 casos. Foram
notificados 14.591 casos de zika vírus,
confirmados 3.354, descartados 1.637 e
9.362 casos continuam em investigação.
Desde 2015 até a SE 20 (21/05/2016)
foram notificados 230 casos de gestantes
com zika vírus em Minas Gerais, tendo sido
confirmados 230, 46 descartados e 601
casos ainda permanecem em investigação
(Tabela 7). Montes Claros segue como a
cidade que mais confirmou casos de
gestantes com zika vírus (41).
Tabela 7: Minas Gerais, notificações de
Zika vírus em gestante, por município
Município
Montes Cla ros
Sete La goas
Belo Hori zonte
Ipa tinga
Coronel Fabri ciano
Governador Valadares
Uberaba
Outros

Total

Casos
41
28
28
25
15
13
10
60
25

Dengue em Minas Gerais
A capital do Estado, Belo Horizonte,
finalmente nesta semana (SE 21) saiu da
epidemia, com uma incidência de 220,4
casos de dengue/100.000 hab., totalizando
141.832 casos prováveis de dengue em
2016.
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Minas Gerais registrou (até o dia
06/06/2016), 490.474 casos prováveis de
dengue. Na SE 21 continuam em epidemia
31 municípios mineiros (Tabela 6).
Tabela 7: Minas Gerais. número de
municípios mineiros, incidência de dengue
Incidência
Alta
Média
Baixa
Silencioso
Total

Municípios
31
112
332
378
853

%
3,6
13,1
38,9
44,3
100,0

Na SRS de Uberaba ainda permancem em
epidemia os seguintes municípios: Araxá
(546,8), Água comprida (436,0). Os
números entre parêntese é a incidência
referida em casos de dengue/100.00 hab
nas 4 últimas semanas.
Em Minas Gerais, foram confirmados 105
óbitos por dengue, em 2016: Juiz de Fora
(23) e Belo Horizonte (20), Itaúna (6) e
Uberaba (5) são os municípios com maior
número de óbitos por dengue, ainda
permancendo 192 óbitos suspeitos de
dengue em investigação.
Ações de Prevenção
Uberlândia permaneceu durante todo o
verão 2015/2016 fora de epidemia e, neste
momento já está em situação de baixa
transmissão. Não por isso, vamos relaxar a
mobilização social, porque é preciso que a
população assuma definitivamente este
novo comportamento em relação à
limpeza e organização de suas casas e
quintais, de não permitir a existência de
criadouros do mosquito.
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maioria dos municípios mineiros não
conseguiram.
Na semana passada, o Motofog trabalhou
nos seguintes dias e locais:
30/05 (segunda-feira): Tocantins, Jardim
Célia, Taiamam.
31/05 (terça-feira): Ipanema, Mansões
Aeroporto, Vigilato Pereira.
01/06 (quarta-feira): Jaraguá, Martins.
02/06 (quinta-feira): Maravilha, Liberdade.
03/06 (sexta-feira): Roosevelt.
Nesta semana, o Motofog estará nos
seguintes bairros:
06/06 (segunda-feira): Roosevelt
07/06 (terça-feira): Jardim Brasília
08/06 (quarta-feira): Morumbi
09/06 (quinta-feira): Joana D´Árc, Dom
Almir
10/06 (sexta-feira): Jardim Sucupira,
Alvorada.

“Bastam apenas 10 minutos por semana
para você livrar sua família da dengue,
chikungunyha e zika. Faça um vistoria em
sua casa e elimine os focos do mosquito”.
"Um mosquito não é mais forte do que um
país inteiro"
“Se cada um cuidar da própria saúde, da
saúde de sua família e do lugar onde vive,
podemos controlar o Aedes aegypti”

"junto somos mais".

Está sendo programado um evento para
dar o reconhecimento à pessoas e
instituições que fizeram a diferença,
mobilizando a população no combate
Aedes aegypti, o que permitiu ao município
a se manter fora da epidemia, o que a
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