
No ano de 2019 o município de Campo Grande enfrentou uma epidemia de 

Dengue, atingindo, o total de 43.350 casos. Tal fato pode ser constatado 

pela avaliação da ocorrência de casos em relação ao limite máximo de ca-

sos esperado para o período (limiar epidêmico). No gráfico 01 pode-se ob-

servar que o número de casos começou a ultrapassar o limiar no mês de 

Janeiro, teve seu pico em março, e voltou para os padrões de normalidade 

no mês de Agosto. 
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Quando se analisa a distribuição destes casos por mês ( Tabela 01), nota-

se que o pico de casos foi no mês de Março, quando atingiu 9721 casos no-

tificados, seguido por 9600 casos em Abril. Os casos confirmados totaliza-

ram 16547 casos, e destes, 16.192 casos foram encerrados com Dengue, 

337 como Dengue com Sinais de Alarme e 18 casos de Dengue Grave, dos 

quais 8 casos evoluíram para óbito. 
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Fonte: SINANONLINE/CVE/SVS/SESAU/PMCG 



Ao se analisar a distribuição por faixa etária dos casos e óbitos (gráfico 02), 

pode-se notar que a maior ocorrência de casos se deu na faixa de 20 a 39 

anos (37%), seguida por 40 a 59 (25%). Dos que evoluíram para óbito, 34% 

foram na faixa de 5 a 9 anos, 37% acima de 60 anos e 13% de 20 a 39 a-

nos. Analisando, nota-se que 50% dos óbitos ocorreram em crianças meno-

res de 9 anos, sendo que somente uma criança tinha alguma comorbidade. 

A taxa de letalidade foi de 0,048%. 

A distribuição dos casos por localidade de residência (figura 01), com base na avaliação de risco por 

percentil, indica risco muito alto em 8 bairros, sendo eles: Noroeste, Veraneio, Nova Lima, Núcleo 

Industrial, Nova Campo Grande, Caiobá, Centenário e Los Angeles. Foram 22 bairros com risco alto, 

36 com risco moderado e 08 com baixo risco. Não houve nenhum bairro sem ocorrência de casos. 
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O pico maior de casos foi 

menor que nas três últi-

mas epidemias, com cer-

ca de 2500 casos /

semana, sendo que o mai-

or foi no ano de 2013, 

com quase 6000 casos. 

em uma única semana. 
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Ao se comparar a epidemia de 2019 com as três últimas epidemias que ocorreram em nosso municí-

pio (Gráfico 03), pode-se destacar que  o período epidêmico se iniciou mais tardiamente, chegando 

ao seu ápice em torno da semana 13, sendo que nas epidemias anteriores o maior índice ocorreu em 

torno das semanas 5 a 7.  Como era esperado, o decréscimo da curva também ocorreu mais tardia-

mente, em torno da semana 27, enquanto nas anteriores ocorria até semana 20. 
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