
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 caracteriza período de epidemia, conforme se pode 

verificar no Gráfico 01. 

Situação epidemiológica da dengue, Janeiro 
de 2020. 

 

                

Dengue 

S e c r e t a r i a  M u n i c i a l  d e  S a ú d e  d e  C a m p o  G r a n d e /  M S   

Quando se analisa a distribuição destes casos de janeiro por classificação 

final e evolução ( Tabela 01), nota-se que houve notificação de 3.159 casos, 

com confirmação de 2726 como dengue,  22 como dengue com sinais de 

alarme e 3 como dengue grave, sendo que destes 2 evoluíram para óbito. 

Estes confirmados representam  87% do total de notificados. 

Volume 2, edição 1 

Abril/2020—pg 1 

B
o

le
ti

m
 

E
p

id
e

m
io

ló
g

ic
o

 



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 (37%), seguida por 40 a 59 (24%), 10 a 19 

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

dos ficaram com 11% do total.  Dos que evoluíram para óbito, 50% foi na faixa de 40 a 59 e 50% aci-

ma de 60 anos . 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 9 bairros, sendo eles: Rita Vieira, União, Nova Campo Grande, 

Santo Antonio Aero Rancho, Universitário, Popular e Centenário. Foram 21 bairros com risco alto, 35 

com risco moderado e 08 com baixo risco. Não houve nenhum bairro sem ocorrência de casos. 

Situação epidemiológica da dengue, Janeiro 
de 2020 
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Situação epidemiológica da dengue em 
janeiro de 2020 

Ao se comparar o 

mês de janeiro de 

2020 com os quatro 

últimos anos epidê-

micos, nota-se que a 

curva está seme-

lhante a de 2019 

(Gráfico 03), se inici-

ando mais tardia-

mente, sendo que 

nas epidemias ante-

riores o maior índice 

ocorreu já em torno 

das semanas 5 a 7.  

Vale ressaltar que 

nunca houve registro 

de epidemias em 

dois anos consecuti-

vos. 

Abril/2020—pg 3 



 

Abril/2020—pg 4 

Diante do aumento de casos verificado já 

no início do mês de janeiro/2020, a Prefei-

tura de Campo Grande juntamente com 

Secretaria Municipal de Saúde, lançou a 

operação “Mosquito Zero – É matar ou 

morrer”. A ação tem por objetivo, disponibi-

lizar pontos de transbordo para que os mo-

radores da região possam fazer o descarte 

de materiais inservíveis de grande e pe-

queno volume.  A operação de enfrenta-

mento ao mosquito Aedes aegypti irá con-

tar com a parceria de empresas, entidades e instituições públicas e privadas do Estado, levando até a 

população a oportunidade do descarte correto deste materiais além de conscientização e informação 

sobre prevenção e os cuidados em geral para evitar a proliferação do mosquito transmissor da den-

gue, zika e Chikungunya. 

A ação está sendo desencadeada nas 7 Regiões do município de Campo Grande: 

 

 

 

 

Publicações:  

Em 02 de janeiro de 2020 foi publicada a DELI-
BERAÇÃO N.º 708/2019/CMS, que aprova o Pla-
no de Contingência para Situação de Epidemia 
de Dengue, Chikungunya e Zika para 2019-2021 
da Secretaria Municipal de Saúde/MS. 

 Em 31 de janeiro foi publicada a Resolução SE-
SAU n. 510, que Dispõe sobre a implantação da 
sala de situação de enfrentamento às doenças 
causadas pelo Aedes aegypti. 

 

• 1ª Semana – Imbirussu                           2ª Semana –  Anhanduizinho. 

• 3ª Semana –  Bandeira.                          4ª Semana –  Prosa. 

• 5ª Semana – Lagoa.                                6ª Semana – Segredo. 

• 7ª Semana—Centro 

 Vem aí o Método Wolbachia: 

  
Uma tecnologia inovadora 

de combate às doenças transmitidas por mosqui-
tos. 
Método conduzido pela Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) em parceria com o Ministério da Saúde, 
Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Munici-
pal de Saúde de Campo Grande. Esse novo pro-
cedimento, já testado no Rio de Janei-
ro, consiste na liberação do Aedes aegypti com a 
bactéria Wolbachia, o que reduz a capacidade do 
mosquito de transmissão das arboviroses, como a 
dengue, zika e chikungunya.   

Atividades  



Endereço:  
Rua Bahia, 280, Jd. 
dos Estados. 
Campo Grande, MS. 
CEP: 79002-520 
 

SECRETARIA MUNICIAL 
DE SAÚDE DE CAMPO 
GRANDE/ MS  

Telefone:  
67-2020-1583 
 
Email: 
cve.sesaucg@hotmail.com 

Sintomas de dengue em relação às demais Arboviroses 
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