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CONTROLE DA DENGUE/ CHIKUNGUNYA
------------------------------------------------------------------------------------------------------BOLETIM INFORMATIVO Nº 01 – 08/01/2015
Situação da Dengue/Chikungunya em Sete Lagoas no período de intensificação -2015
1- Controle do Vetor
1.1 – LIRAa 1/2015 – Levantamento Rápido do Índice de Infestação - No dia 05 de janeiro de 2015 foram
iniciadas as visitas dos Agentes de Endemias para pesquisa da presença de larvas nos imóveis de Sete Lagoas. A
previsão é de que sejam visitados 5.000 imóveis, sorteados através do sistema de sorteio do Ministério da Saúde. O
resultado deste levantamento será conhecido até o dia 15 de janeiro e permitirá um mapeamento rápido das áreas
com maior risco, que serão trabalhadas prioritariamente.
1.2- Bloqueio – A análise dos indicadores na primeira semana de 2015, não mostra a necessidade do início das
operações de bloqueio com inseticida, no período analisado.
1.4- Tratamento Focal – Após a conclusão do levantamento - LIRAa
serão iniciadas as visitas dos Agentes de Endemias aos 110.000
imóveis de Sete Lagoas para execução do 1º ciclo 2015. Está prevista
a conclusão de 6 ciclos em 2015. As equipes estão recebendo
treinamento para utilização das novas planilhas de campo, novo
sistema de coleta de dados e abastecimento do sistema informatizado
proposto pelo Ministério da Saúde.
1.5-”Pente fino” – A Equipe de Mobilização continua desenvolvendo
a campanha “O Cuidado começa em casa” visitando os prédios do
serviço público municipal, estadual e federal para identificação de
possíveis criadouros do mosquito e orientações em geral.
1.6- PE – A equipe que trabalha os 205 Pontos Estratégicos iniciou as
visitas para execução do 1º 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.
1.7- Armadilhas OVITRAMPA - Positividade – As armadilhas de oviposição, que foram desinstaladas no período
de recesso do final do ano, estão sendo reinstaladas nesta primeira semana de 2015. A conclusão da análise dos
dados sobre as coletas foi: em 2014 foram coletados 126.860 ovos, número menor que em 2013 com 138.137,
2012 com 139.331 e 2011 com 204.428. Este é um dado positivo, pois “pode” significar menor infestação em 2014
principalmente devido ao longo período de seca com, consequente, menos opções de criadouros para as fêmeas do
Aedes aegypti, que então tendem a procurar as armadilhas.
Gráfico1- Ovos recolhidos, por ano de análise – OVITRAMPA 2011/2014 –
Fonte- GCDengue -LabCCZ -SMSSL

Em 2014 os bairros com maiores números de ovos
coletados foram:
Santa Elisa com 3.371, Várzea com 3.107, Braz Filizola
com 2.983, Centro com 2.795, Bouganville com 2.372,
Vapabuçú com 2.287, Panorama com 2.227, , Eldorado
com 2.075, Nossa Senhora do Carmo I com 2.036,
Industrial com 1.991, São Geraldo com 1.900, Orozimbo
Macedo com 1.868 e Nossa Senhora das Graças com
1.819.

2-Assistência – A atualização dos números da
Dengue/Chikungunya em Sete Lagoas – Os dados disponibilizados pela Superintendência de Epidemiologia para
o ano de 2014 para a Dengue, até a semana 52 são: 624 casos notificados, 71 casos confirmados, 524 descartados
e 29 aguardando investigação. Não foram recolhidas notificações de casos suspeitos de dengue em 2015, até este
período. Em relação à Febre Chikungunya ainda não houve notificação de caso suspeito em Sete Lagoas, mas o
município está em alerta devido à ocorrência de casos confirmados em Matozinhos, Pedro Leopoldo, Belo Horizonte e
de casos suspeitos que estão sendo investigados em outros municípios da região.

No quadro abaixo está apresentada a frequência do aparecimento de casos notificados de dengue nas últimas
semanas dos anos 2009 a 2014
Gráfico 2– Investigação SINAN casos de dengue – Sete Lagoas- segundo ano de sintomas 2009 a 2014 por semana
de notificação semanas 47 a 52.
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Obs: dados parciais até a semana 52 sujeitos a revisão

2.1 Casos de Dengue por bairro: Os bairros com maior número de casos notificados em 2014 foram: Padre
Teodoro, Luxemburgo, Verde Vale, Progresso, São Geraldo, Nossa Senhora do Carmo, Interlagos, Belo Vale I e
Canadá.

3-Mobilização Social
No dia 07 de janeiro ocorreu a primeira reunião Intersetorial de 2015, com representantes das diversas secretarias
e autarquias do município para apresentação de situações de risco e discussão das responsabilidades para sua
resolução.
3.1 – O grupo de mobilizadores Mobiliza 7L fez reunião para organização da agenda de palestras e outras atividades
em 2015, além dos preparativos para o Dia D – que acontecerá no próximo dia 13 de fevereiro.
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