
 

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

Dengue, e em 2020 segue com incidências altas, ficando acima do limiar 

epidêmico e voltando a caracterizar período de epidemia, conforme se pode 

verificar no Gráfico 01. 
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Quando se analisa a distribuição destes casos de janeiro e fevereiro por 

classificação final e evolução ( Tabela 01), nota-se que houve notificação de 

8.426 casos, com confirmação de 6701, sendo 6661 como dengue,  29 co-

mo dengue com sinais de alarme e 7 como dengue grave, sendo que des-

tes, 4 evoluíram para óbito. Estes confirmados representam  79% do total 

de notificados. Em relação ao sorotipo circulante, até o mês de Fevereiro de 

2020 foram detectadas 175 amostras  positivas, sendo 100 % DENV2. 
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Ao se analisar a distribuição por faixa etária dos casos e óbitos (gráfico 02), pode-se notar que a mai-

or ocorrência de casos se deu na faixa de 20 a 39 anos (38%), seguida por 40 a 59 (23%), 10 a 19 

anos (18%), acima de 60 anos representou apenas 9% dos casos, e os menores de 10 anos soma-

dos ficaram com 12% do total, seguindo os mesmos padrões do mês anterior.  Dos que evoluíram 

para óbito, 50% foi na faixa de 40 a 59 , 25% acima de 60 anos e 25 % de 5 a 9 anos, o que fugiu do 

que se espera, por se tratar de óbito em criança . A taxa de letalidade foi de 0,06%. 

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: Nova Campo Grande, Chácara dos pode-

res, Popular, Rita Vieira, Panamá, São Conrado, Núcleo Industrial e Caiobá. Foram 21 bairros com 

risco alto, 31 com risco moderado e 08 com baixo risco e um bairro sem ocorrência de casos. 
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Ao se comparar o 

mês de fevereiro de 

2020 com os quatro 

últimos anos epidê-

micos, nota-se que a 

curva está seme-

lhante a de 2019 

(Gráfico 03) até a 

semana 07, porém 

demonstrando um 

movimento de queda 

a partir da semana 8, 

sendo necessário 

manter o alerta e ir 

avaliando posterior-

mente se isso irá se 

manter ou não. 
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ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO:  FORMALIZA ADESÃO DE CAMPO GRANDE AO MÉTODO 
WOLBACHIA 

O Termo de Cooperação entre Ministério da Saúde, Fiocruz e secre-
tarias de Saúde do Estado e do município, que formaliza a participa-
ção do município no “Método Wolbachia”, foi assinado no dia 17/-
02/2020 pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, durante 
abertura do “Encontro Estadual de Vigilância em Saúde: integração, 
vigilância, e Atenção Primária”, no Centro de Convenções 
Rubens           Gil de Camilo, na Capital.  
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AÇÃO MOSQUITO ZERO: 

Desde o início do ano, a SESAU tem intensificado as 
ações de combate ao mosquito, através das vistorias 
de rotina e do trabalho de borrifação do fumacê, que 
percorre diariamente os bairros da Capital.Em janeiro, 
foi lançado a operação “Mosquito Zero – É matar ou 
morrer”, que envolve diversos órgãos da administração 
municipal empenhados no trabalho de enfrentamento 
do mosquito Aedes aegypti. 

 Até abril, as sete regiões do Município serão contempladas. O 
objetivo é garantir que haja redução nos índices das doenças 
transmitidas pelo Aedes aegypti, como a dengue, zika e chikun-
gunya.   

 

 

 

Programa “Integrado Intersetorial de Colaborador 
Voluntário 

 Trabalhadores da construção civil de Campo Gran-

de participaram da capacitação do programa 

“Integrado Intersetorial de Colaborador Voluntário” 

da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetori-

ais da Secretaria Municipal de Saúde (CCEV/

SESAU). A partir da adesão ao programa, os traba-

lhadores devem auxiliar no combate ao mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chi-

kungunya – nos canteiros  de obra realizando a inspeção e  eliminação de potenciais criadouros do 

Atividades realizadas em fevereiro 
de 2020 



Endereço:  
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Sintomas de dengue em relação às demais Arboviroses 


