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DENGUE 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS DENGUE POR DISTRITO DE OCORRÊNCIA 

PERÍODO 01/01/2013 A 22/02/2013 – DADOS PARCIAIS – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ANGRA 

DOS REIS 

DISTRITOS I II III IV V 
NÃO 

RESIDENTES 
TOTAL 

CASOS SUSPEITOS 

EM INVESTIGAÇÃO 72 276 105 34 0 35 522 

CASOS 

CONFIRMADOS 
10 34 6 3 0 10 63 

CASOS  

DESCARTADOS 14 56 22 10 1 1 104 

ÓBITOS POR DENGUE 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  96 366 133 47 1 46 689 

 

 

No dia 18 de fevereiro do corrente ano a incidência da Dengue era de 274 casos em 

100.00 habitantes, nos últimos dias o número de casos suspeitos notificados aumentou. 

Os 63 casos confirmados e os 522 casos suspeitos registrados até hoje mostraram que 

ultrapassamos o limite que define uma epidemia (300 casos em 100.000 habitantes). No 

momento pode-se afirmar que a incidência de casos suspeitos e confirmados é de 325 casos 

em 100.000 habitantes no município de Angra dos Reis e isto aponta o início de uma 

epidemia.  

Esta será a quinta vez que isto ocorre neste município. Diante do aumento do número 

de casos suspeitos o desfio será continuar atendendo com qualidade para prevenir 

complicações e óbitos. 

Como estratégia para enfrentamento as seguintes ações precisam ser realizadas: 

1 - Em toda unidade de saúde as enfermeiras serão responsáveis pelo acolhimento 

prioritário dos usuários com suspeita de Dengue, farão a prova do laço e a classificação de 

risco para priorizar o atendimento médico, preencherão a ficha de atendimento para os casos 



suspeitos de Dengue (esta será válida para a notificação) e ofertarão água para hidratação oral 

enquanto o usuário aguarda o atendimento médico. A hidratação oral para prevenir 

complicações deverá ser priorizada. 

2 - Para hidratação oral toda unidade de saúde deverá oferecer água e para isso será 

necessário aumentar no pedido do almoxarifado o quantitativo de água e copos descartáveis, 

também será importante solicitar sal de reidratação oral para ser dispensado imediatamente 

após a prescrição médica. 

3 - A participação ativa de todos nos mutirões para eliminação dos focos do mosquito 

é muito importante para evitar que novos casos ocorram. 

No próximo sábado, 23 de fevereiro, será enviado novo boletim, até lá e bom trabalho 

a todos. 
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