BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO MUNICIPAL
SITUAÇÃO DA DENGUE, FEBRE CHIKUNGUNYA E ZIKA VÍRUS - PATROCÍNIO/MG: 05-02-2018

DENGUE
Dengue nas últimas 04 semanas (2018): 0 casos/100.000 habitantes.
O ÍNDICE ACUMULADO DO ANO 2017 FOI DE: 79,47 CASOS/100.000 HABITANTES.
O ÍNDICE ACUMULADO DO ANO 2016 FOI DE: 2.344 CASOS/100.000 HABITANTES.
SISTEMA DE MONITORAMENTO E ACIONAMENTO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL
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NÍVEL DE INCIDÊNCIA: TRANSMISSÃO BAIXA (ATÉ 100 CASOS/100.000 HABITANTEE)
Gráfico dos casos notificados de Dengue – série histórica 2014-2018* - Patrocínio/MG
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*dados computados até o dia 03/02/2018 (semana 05/2018)

Em Patrocínio, foram 2.094 casos notificados em 2016. Destes, 2.056 (98,18%) foram confirmados. Em 2017,
foram registradas 71 notificações, uma redução de quase 97%, onde apenas 30 casos foram confirmados. Em
2018, até o dia 03/02/2018, não houveram casos notificados de Dengue no município.

Segundo a SES/MG, em Minas Gerais foram notificados 28.227 casos prováveis de Dengue em 2017 e, segundo o
último boletim de 29/01/2018, em 2018 já foram registrados 2.221 casos. Já o Ministério da Saúde divulgou no
seu último Boletim Epidemiológico que o Brasil já registrou em 2017, 250.853 casos prováveis de Dengue, até
23/12/2017. Em 2016 foram 1.483.623 casos em todo país.
PESQUISA LARVÁRIA
Na 1ª semana de 2018 (02 a 05/01) foi realizado o Levantamento de Índice Rápido de Aedes aegypti (LIRAa) que
apontou a presença do mosquito em muitos bairros do município. O índice de 3,6 encontrado é considerado alto
tendo em vista que o Ministério da Saúde recomenda que este indicador esteja abaixo de 1% para que se tenha
um melhor controle da proliferação do mosquito. Há risco de surtos e epidemias.

ÓBITOS POR DENGUE
No Brasil foram confirmados 139 óbitos por Dengue em 2017. No mesmo período em 2016 já haviam sido
confirmadas 678 mortes pela doença. No Estado de Minas Gerais são 15 óbitos confirmados em 2017 e em 2018
existe um óbito em investigação. Destes, alguns casos eram residentes em nossa região sendo: Araguari, Patos de
Minas, Uberaba e Uberlândia. Em 2016 o município de Patrocínio teve confirmado 01 óbito por Dengue. Em 2017
não houve registros de mortes pela doença.

Febre Chikungunya
No Brasil, em 2016, foram notificados 277.882 casos prováveis, sendo confirmados 216 óbitos. Em 2017, houve
queda com 185.550 casos registrados, com 151.665 confirmados e 169 óbitos.
Em Minas Gerais, em 2017 foram notificados 16.658 casos prováveis da doença com 13 óbitos confirmados. Em
2018, o Estado já tem registradas 496 notificações de casos prováveis de Chikungunya.
Em Patrocínio, foram feitas 06 notificações de Febre Chikungunya m 2016, sendo 04 casos descartados e 02
CONFIRMADOS POR EXAMES LABORATORIAIS. Os 02 casos confirmados são de pessoas residentes em
Patrocínio, mas que contraíram a doença no Estado de Alagoas durante viagem turística realizada no mês de maio
daquele ano. Em 2017, houve 01 notificação da doença porém o caso foi descartado por exames laboratoriais. Em
2018, ainda não há notificações da doença no município.

Zika Vírus
O Brasil registrou 216.207 casos prováveis de febre pelo vírus Zika em todo país no ano de 2016, tendo sido
confirmados 08 óbitos devido à doença. Em 2017 foram registrados 17.339 casos com 8.791 confirmados, com
02 óbitos.
Em Minas Gerais foram 754 casos prováveis de Zika Vírus, na população em geral e, destes, 136 foram em
gestantes. Em 2016 foram notificados 14.086 casos em todo o Estado. Em 2018, já se tem o registro de 17 casos
prováveis.
Em Patrocínio, no ano de 2017, apenas 02 casos suspeitos de Febre Zika foram notificados. Destes, 01 foi
descartado por exames laboratoriais e outro permanece em investigação. Em 2018, ainda não há notificações da
doença no município.
FEBRE AMARELA
O Boletim Estadual do dia 30/01/2018 trás o registro de 81 casos confirmados da doença no período de
monitoramento de junho/17 até presente momento. Outros 208 casos estão em investigação. Foram confirmadas
36 mortes pela doença nas regiões de saúde de Alfenas, Barbacena, Belo Horizonte (21), Divinópolis, Itabira, Juiz
de Fora, Ponte Nova, Ubá e Varginha. A maioria dos casos (95,1%) são homens. Estes pacientes não haviam sido
vacinados contra a doença.
Em Patrocínio ainda não houve suspeita de caso de Febre Amarela em humanos. Em 2017 foi coletado um
primata não humano (macaco) morto em área rural e o exame descartou a febre amarela. Em 2018 foi
encontrado outro macaco morto em área rural de Patrocínio e recolhido para exames. No entanto a amostra já
estava em decomposição e não foi possível fazer a análise.
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