
 

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, fevereiro e março, 

por classificação final e evolução ( Tabela 01), nota-se que houve notifica-

ção de 11.405 casos, com confirmação de 7.344, sendo 7.387 como den-

gue,  35 como dengue com sinais de alarme e 8 como dengue grave, sendo 

que destes, 5 evoluíram para óbito. Estes confirmados representam  64,7% 

do total de notificados. Em relação ao sorotipo circulante, até o mês de mar-

ço de 2020 foram detectadas 285 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 (37%), seguida por 40 a 59 (24%), 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 dos meses anteriores.  Dos que evoluí-

ram para óbito, 50% acima de 60 anos, 33% foi na faixa de 40 a 59 , e 17 % 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 0,081%. 

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: São Conrado, Rita Vieira, Nova Campo 

Grande, Noroeste, Los Angeles, Universitário, Chácara dos Poderes e Moreninha. Foram 21 bairros 

com risco alto, 35 com risco moderado e 08 com baixo risco e 02 bairros sem ocorrência de casos. 
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Ao se comparar os 

casos de 2020 com os 

quatro últimos anos 

epidêmicos, nota-se 

que a curva estava 

semelhante a de 2019 

(Gráfico 03) até a se-

mana 07,  demons-

trando um movimento 

de queda a partir da 

semana 8, e perma-

necendo em decrésci-

mo até a última sema-

na avaliada (13), 

quando se encerrou o 

mês de março. Ape-

sar da redução, Março 

ainda fechou acima 

do limite máximo. 
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Sintomas de dengue em relação às demais Arboviroses 


