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BOLETIM DA DENGUE

05/04/2016

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
12 (20 a 26/03/2016) foram registrados
3461 casos prováveis de dengue (subtraindose os casos descartados - não dengue). Nas
quatro últimas semanas (SE 09 a SE 12),
foram registrados no SINAN 1674 casos
prováveis de dengue, representando uma
média de 418,5 casos de dengue/semana e
uma incidência de 252,57 casos de

dengue/100 mil hab., o que é considerado
incidência média (Tabela 1).
O número de casos prováveis de dengue da
semana 12, certamente será maior que o
apresentado neste boletim, tendo em vista
que parte das notificações ainda não
chegaram à VIGEP ou ainda estão sendo
digitados no SINAN.

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

Semana
09
488

Semana
10
584

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

Semana
11
457

Semana
12
145

252,7

Fonte: SINAN online (dados sujeitos a revisão).
· < 100 casos/100 mil hab. = baixa incidência;
·
100 a 300 casos/100 mil hab. = média transmissão de dengue;
·
300 casos/100 mil hab. = alta transmissão (epidemia).

Os bairros com maiores ocorrência de
dengue na SE 12 são apresentados na Tabela
2, com destaque para os bairros de maiores
incidência, Shopping Park e Jardim Brasília.
Das 145 notificações de dengue da SE 12
(20/04/2016 a 26/04/2016, 55,2% eram do
sexo feminino e 44,8% eram do sexo
masculino; 11,7% eram crianças, 15,9% eram
jovens, 664,1% eram adultos e 8,3% eram
idosos (Tabela 3 e 4).
As UAIS continuam
como fontes
notificadoras que mais notificaram casos de
dengue neste período (70,3%). Destaque
para UAIS Roosevelt, Martins e Luizote Os
Hospitais notificaram (23,4%) com destaque
para o Santa Clara e Santa Genoveva as UBS

e UBSF notificaram 2,8% das notificações
totais. (Tabela 5).
Tabela 2: Uberlândia, notificações de
dengue, ocorrência por bairro - SE 12
Bairro
Shopping Park
Jd. Brasília
Martins
Jardim Patrícia
Roosevelt
N.S.Graças
Marta Helena
Luizote de Freitas
São Jorge
Morumbi

Casos
04
14
06
05
10
04
04
07
06
04

Incidência
89,0
88,4
62,3
55,3
42,8
39,2
37,4
33,3
20,6
20,3
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Tabela 3: Uberlândia, notificações de
dengue, por sexo - SE 12
Sexo
Feminino
Masculino
Total

Casos
80
65
145

%
55,2
44,8
100,0

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

Casos
17
23
93
12
145

%
11,7
15,9
64,1
8,3
100,0

Tabela 5: Uberlândia, notificações de
dengue, por unidade notificadora - SE 12
Fonte
UAI Roosevelt
UAI Martins
UAI Luizote
UAI Pampulha
UPA Sul
UAI Planalto
UAI Tibery
UAI Morumbi
UBS Guarani
Hospital Santa Clara
Hospital Santa Genoveva
Hospital UFU
Hospital Madrecor
Outros

Total

Casos
40
21
09
09
09
05
05
04
02
17
10
04
03
05
145

%
27,6
14,5
6,2
6,2
6,2
3,4
3,4
2,8
1,4
11,7
6,9
2,8
2,1
3,4
100,0

Em Uberlândia foram notificados 27 casos
suspeitos de chikungunya. Não há casos
em 2016. Os dois casos confirmados pelo
Laboratório da FUNED foram notificados
em 2015. Foram notificados 94 casos
prováveis de Zika vírus, tendo sido
confirmados 2 casos em gestantes. Os
bebês estão sendo assistidos e estão bem.
Ações de prevenção

29/03/2016

ação concreta de mobilização contra o
Aedes aegypti, com ênfase na Campanha
da Fraternidade deste ano, que chama a
todos a refletir sobre a “Casa Comum,
Nossa Responsabilidade”.
A ação consistiu em um mutirão contra o
mosquito Aedes aegypti, transmissor da
Dengue, Zica e Chikungunya, através de
uma ação de limpeza que os fiéis de 11
Paróquias da Diocese fizeram em suas
casas, retirando todo o lixo reciclável,
como papelão, vidros, metais e plásticos
com o objetivo de eliminar os possíveis
focos de proliferação do mosquito. Os fiéis
levaram esses prováveis criadouros para as
igrejas, e simultaneamente, às 15 horas,
saíram em carreata, para levar esse
possíveis criadouros do mosquito ao
Ecoponto mais próximo.
“Diante das provocações da Campanha da
Fraternidade, que tem como tema – ‘Casa
Comum, Nossa Responsabilidade’- um grupo de
várias pessoas, provenientes de diferentes
segmentos da sociedade se reuniram durante
toda a Quaresma e decidiram então, fazer um
gesto concreto. Este gesto consiste em limpar as
casas e os quintais, separar os lixos como papel,
plástico, vidro e em carreata numa mobilização
da comunidade leva-los ao Ecoponto mais
próximo a esta comunidade. Essa campanha tem
o objetivo de conscientizar as pessoas a cerca da
responsabilidade com a casa comum. Cada um
cuidando da sua própria casa”.

Continuamos intensificando a mobilização
social para o controle do Aedes aegypti.
Nesta semana de 4 a 9 de abril, com o
objetivo de mobilizar famílias e
comunidades escolares a partir das escolas
brasileiras, o Ministério da Educação
promove a Semana da Família na Escola,
envolvendo todo o sistema educacional
brasileiro no âmbito do Pacto da Educação
Brasileira contra o Zika, com ênfase nos
223 municípios considerados prioritários
para o combate ao Aedes aegypti, dentre
eles Uberlândia.

No sábado, 02/04/2016, a Diocese de
Uberlândia, por meio de sua Coordenação
Diocesana de Pastoral, promoveu uma
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“Bastam apenas 10 minutos por semana
para você livrar sua família da dengue,
chikungunha 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"

29/03/2016

“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".
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