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Situação da Dengue/Chikungunya em Sete Lagoas no período de intensificação -2015
1- Controle do Vetor
1.1- Bloqueio – A análise dos indicadores nas primeiras semanas de 2015, não mostra a necessidade do início das
operações de bloqueio com inseticida, no período analisado.
1.2- Tratamento Focal –Os Agentes de Endemias continuam as
visitas aos 110.000 imóveis de Sete Lagoas para execução do 1º
ciclo 2015. Está prevista a conclusão de 6 ciclos no ano.
1.4-”Pente fino” – A Equipe de Mobilização continua o trabalho
de vistoria especial nos imóveis onde foram encontradas larvas
durante o LIRAa, onde há notificação de casos suspeitos de
dengue e chikungunya e onde as armadilhas ovitrampa coletaram
mais ovos.
1.5- PE – A equipe que trabalha os 205 Pontos Estratégicos
iniciou as visitas para execução do 2º ciclo dos 24 previstos para
2015. São considerados pontos estratégicos as siderúrgicas,
cemitérios, floriculturas, ferros velhos, borracharias, rodoviárias e
outros onde a atividade desenvolvida oferece risco para a
proliferação do mosquito da dengue.
1.6- Armadilhas OVITRAMPA - Positividade – As armadilhas de oviposição coletaram 2525 ovos na primeira
semana de 2015. Os bairros com as maiores coletas foram o São Francisco, Nossa Senhora das Graças, Montreal,
Santa Luzia, Jardim Arizona, e Várzea. No gráfico abaixo está apresentada a comparação das coletas na primeira
semana dos anos 2012, 2013 e 2015. No ano de 2014 não houve coleta na primeira semana.
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2-Assistência – A atualização dos números da Dengue/Chikungunya em Sete Lagoas – Os dados
disponibilizados pela Superintendência de Epidemiologia para a 2015 mostram a notificação de 16 caos suspeitos de
dengue,
sendo
1
caso
confirmado e 15 aguardando
conclusão da
investigação,
distribuídos
em
bairros
diversos conforme pode ser
visto no mapa ao lado. Em
relação à Febre Chikungunya
houve notificação 1 de caso
suspeito em Sete Lagoas
também
aguardando
conclusão da investigação.
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gráfico
abaixo
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apresentada a frequência do

aparecimento de casos notificados de dengue nas primeiras semanas dos anos 2010 a 2015.
Gráfico 2– Investigação SINAN casos de dengue – Sete Lagoas- segundo ano de sintomas 2010 a 2015 por semana
de notificação – até a semana 2.
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3-Mobilização Social
-Continuam as reuniões intersetoriais com representantes das diversas secretarias e autarquias do município,
Ministério Público Estadual e Procuradoria da República para apresentação de situações de risco e discussão das
responsabilidades para sua resolução.

-Com o objetivo de orientar e conscientizar os profissionais
da área da saúde do município sobre a necessidade de
evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, o setor de
educação Mobiliza7L vem realizando esquete teatral nas
unidades de saúde. O principal público alvo são as Agentes
Comunitárias de Saúde. A ação visa somar esforços para
que seja feita uma campanha para lembrar aos profissionais
e usuários das unidades de saúde da necessidade de que
cada um precisa contribuir na prevenção e combate ao
mosquito transmissor da dengue e da febre chikungunya.
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