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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
Este boletim da dengue 22 refere-se à
notificações das semanas epidemiológicas 21
e 22, tendo em vista que neste período de
baixa transmissão o boletim está sendo
elaborado
quinzenalmente,
sempre
referindo-se à semana dos primeiros
sintomas.
Em Uberlândia, até Semana Epidemiológica
23 (29 a 11/06/2016) foram registrados 7010

casos prováveis de dengue. Nos últimos 15
dias ocorreram 6 casos prováveis de dengue,
sendo, 5 na SE 22 e um caso na SE 23.
Nas últimas 4 semanas (SE 20 a SE 23), foram
registrados no SINAN 85 casos prováveis de
dengue, representando uma média de 21,5
casos de dengue/semana e uma incidência
de 12,8 casos de dengue/100 mil hab., o que
é considerado baixa incidência (Tabela 1).

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

Semana
20
34

Semana
21
45

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

Semana
22
5

Semana
23
1

12,8

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

Das 6 notificações de dengue da 50,0% eram
do sexo feminino e 50,0% eram do sexo
masculino (Tabela 3).

Tabela 2: Uberlândia, notificações de
dengue, ocorrência por bairro (SE 23 e 24)

Sobre a faixa etária, 16,7% eram crianças e
83,3% eram adultos (Tabela 4).

Bairro
Segismundo Pereira
Pampulha
Daniel Fonseca
Tocantins
Santa Mônica
Umuarama

Casos
1
1
1
1
1
1

Tabela 3: Uberlândia, notificações de
dengue, por sexo (SE 23 e 24)
Sexo
Feminino
Masculino
Total

Casos
3
3
06

%
50,0
50,0
100,0
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Tabela 4: Uberlândia, notificações de
dengue, por faixa etária (SE 23 e 24)
Faixa Etária
Criança (<12 anos)
Jovem (12 a 21 anos)
Adulto (22 a 59 anos)
Idoso (60 anos e +)
Total

Casos
1
0
5
0
06

%
16,7
0
83,3
0
100,0

Tabela 6: Uberlândia, chikungunya e zika
vírus, até SE 24
Confirmados
Descartados
Em investigação
Óbitos

Total

Desta vez, os hospitais foram as unidades
de
saúde
que
mais
notificaram
dengue(Tabela 5).
Tabela 5: Uberlândia, notificações de
dengue, por unidade de saúde (SE 23 e 24)
Fonte
Hospital Sta.Genoveva
Hospital Sta.Clara
Hospital UFU
UAI Pampulha
UAI Martins
UAI Morumbi

Total

Casos
1
1
1
1
1
1
6

%
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
100,0

Microcefalia e Zika vírus e Chikungunya

Chikungunya Zika
6
45
25
197
5
24
0
0
36
266

Foram
notificados
36
casos
de
chikungunya, com 6 casos confirmados, 25
casos descartados e 5 casos permanecem
em investigação. Os casos notificados de
zika vírus foram 266, confirmados 45,
descartados 197 e 24 casos permanecem
em investigação. Não houve nenhum caso
se óbito em Chikungunya e Zika.
Em 2015, somente no mês de maio,
Uberlândia registrava cerca de 6000 casos,
com mais de 1755 casos em apenas uma
semana (SE 17). Em maio de 2016, o
número de casos de dengue já estava
bastante controlado, como se pode ver na
figura 1.

Na Tabela 6 apresentam-se os dados de
chikungunya e Zika para Uberlândia até a
SE 24 (18/06/2016).
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Até o dia 13/06/2016, Minas Gerais
registrou 502.385 casos prováveis de
dengue e 133 óbitos. Até o dia 13/06/2016,
Juiz de Fora era o município mineiro com

20/06/2016

maior número de óbitos de dengue (33),
seguido de Belo Horizonte (25) e Uberaba
(7). Uberlândia, até o momento confirmou
apenas 1 óbito de dengue (Tabela 7).

Tabela 7: Minas Gerais, óbitos de dengue por município

Ações de Prevenção
Durante o mês de maio/2016 foi realizado
o Projeto Condomínio contra o Mosquito,
atendendo ao Edital VIGEP 01/2016 que fez
chamamento aos condomínios residenciais
para que realizassem atividades de
combate ao Aedes aegypti.
Neste dia 21/06/2016, na sala de reuniões
do Prefeito Gilmar Machado foram
entregues certificados a 20 Condomínios
Residenciais, às pessoas que coordenaram
o projeto aos Agentes de Controle de
Zoonoses que foram os auditores. Também
foi entregue à Soberana Administradora de
Condomínios o certificado de Empresa com
Responsabilidade Social em Saúde
Pública.

“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.
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