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DENGUE 

 

As notificações continuam aumentando, estamos na 11
o 

semana do ano e o diagrama 

de controle abaixo evidencia o comportamento ascendente dos casos suspeitos/ confirmados 

de dengue. 

  

Foram notificados 6 casos de dengue com complicação, 2 casos de dengue 

hemorrágica e 3 casos em gestante sem complicação. 

Até o momento 23 usuários com suspeita de dengue necessitaram de internação por 

um período superior a 24h e nenhum óbito foi constatado. 

O quadro demonstrativo abaixo atualiza em números absolutos o número de casos de Dengue 

considerando o distrito de residência do usuário que adoeceu. 

 

 



DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS DENGUE POR DISTRITO DE OCORRÊNCIA 

PERÍODO 01/01/2013 A 13/03/2013 – DADOS PARCIAIS – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ANGRA 

DOS REIS 

DISTRITOS I II III IV V 
NÃO 

RESIDENTES 
TOTAL 

CASOS SUSPEITOS EM 

INVESTIGAÇÃO 247 834 318 296 5 138 1838 

CASOS CONFIRMADOS 

POR CRITÉRIO 

LABORATORIAL 
15 67 7 41 0 23 153 

CASOS DESCARTADOS 

POR CRITÉRIO 

LABORATORIAL 
33 100 28 37 1 12 211 

ÓBITOS POR DENGUE 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  295 1001 353 374 6 173 2202 

 

 

A incidência da dengue em Angra é de 1.124 casos por 100.000 habitantes o que 

continua caracterizando uma epidemia. 

O 2
o.

distrito aparece como o local de maior ocorrência de Dengue, os bairros mais 

acometidos são: Parque Belém (com 274 suspeitos + 34 casos confirmados), Japuíba (com 

218 casos suspeitos e 6 confirmados) e Nova Angra (com 106 suspeitos + 8 casos 

confirmados).  

No 4
o 

distrito os bairros com maior número de casos da doença são Frade (com  155 

suspeitos + 7 casos confirmados) e Perequê (com 89 suspeitos + 26 casos confirmados). 

No 3
o
 distrito os bairros Jacuecanga (com 158 suspeitos + 5 casos confirmados) e 

Monsuaba (com 55 suspeitos + 2 casos confirmados) apresentam-se como os locais de maior 

número de casos. 

No 1
o 

distrito os bairros da Sapinhatuba III (com 45 suspeitos + 4 casos 

confirmados) e Centro (com 30 suspeitos + 3 casos confirmados) são os mais acometidos 

pela Dengue.  

Em função do aumento expressivo dos atendimentos nos SPAs e UPA solicitamos 

em caráter de urgência aos profissionais médicos, enfermeiros e auxiliares de 

enfermagem da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis/FuSAR que se disponibilizem 

para  atuarem em regime de hora extra junto as equipes das unidades de  pronto 

atendimento. 

  Esta estratégia visa aumentar o quantitativo de profissionais para preservar a qualidade 

do atendimento e condições adequadas de trabalho. Favor entrar em contato com a 



Superintendência pré-hospitalar (9964-3240) ou Coordenação da UPA (88251917) ou 

Vigilância epidemiológica (3368-4149). 

Bom trabalho a todos. 
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