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EXPERIÊNCIAS E DESAFIOS NO ENFRENTAMENTO DA
DENGUE EM BELO HORIZONTE EM 2013
O ano de 2013 foi epidêmico para a dengue
em muitos estados brasileiros, inclusive Minas
Gerais. Segundo dados do boletim de 03 de janeiro de 2014, a Secretaria de Estado da Saúde
contabilizou 348.811casos confirmados e 113
óbitos pela doença no Estado. Em Belo Horizonte essa epidemia foi a de maior magnitude,
mesmo quando comparada com a de 2010,
ano em que se confirmaram mais de 50 mil
casos da doença. Em 2013 foram confirmados
95.863 casos (27% dos casos do Estado) e oito
óbitos (7% dos ocorridos no Estado).
Um dos fatores que explicam esse elevado
número de casos em 2013 foi a introdução do
sorotipo DEN4, que encontrou a população
completamente suscetível. Segundo dados
do monitoramento viral realizado no município, entre as 285 amostras positivas 150 delas
(53%) foram DEN4. Fatores ambientais, como
clima propício e existência de criadouros, sendo mais de 80% deles nos domicílios, e a presença do vetor vêm completar o rol de razões
para a ocorrência dessa epidemia de dengue.
O município considera dengue proble-

ma prioritário de saúde pública e o gabinete da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA)
acompanha diuturnamente a ocorrência de
casos e a presença do vetor. O Grupo Executivo para o Controle da Dengue (GECD),
composto por representantes de diversas
vigilâncias distritais, áreas afins do nível central, como Gerência de Assistência (GEAS),
Comunicação Social, Laboratório, Urgência
e Emergência, assim como da Secretaria
Municipal de Educação e Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), é coordenado
pelo Secretário. Neste fórum, que acontece
quinzenalmente, é analisada a situação epidemiológica, planejadas ações e decisões
são tomadas de acordo ao panorama encontrado.
Este boletim apresenta a descrição da
epidemia e a resposta do município, especialmente no acionamento do plano
de contingência elaborado para enfrentar
epidemias de dengue. Descreve também
as experiências bem sucedidas, as lições
aprendidas e desafios a serem enfrentados.

Dados Epidemiológicos
Foram notificados 131.486 casos de
dengue em residentes de Belo Horizonte
(SE 1 a 52) e 95.863 foram confirmados:
95.837 como Dengue Clássico (DC), 11 de
Febre Hemorrágica da Dengue (FHD/SCD)
e 15 casos de Dengue com Complicações
(DCC). Até o momento ainda existem
2.794 casos pendentes de encerramento,
que na maioria das vezes são casos sem
exame laboratorial específico para confirmação/descarte e sem possibilidade de
confirmação por vínculo epidemiológico.
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De todos os casos notificados e já encerrados, 74,5% foram confirmados sendo
39,4% pelo critério laboratorial e 60,6%
pelo critério de vínculo epidemiológico.
O Distrito Sanitário Nordeste notificou
o maior número de casos (23.326; 17,7%
das notificações de Belo Horizonte) e o
Distrito Sanitário Norte registrou o maior
número de casos confirmados (19.124;
84,1% dos seus notificados e 20% de todos os confirmados) (Tabela 1).

Tabela 1 - Casos notificados de dengue segundo classificação final, por distrito sanitário de residência. Belo Horizonte, 2013*.

Distrito

Ignorado
Barreiro
Centro sul
Leste
Nordeste
Noroeste
Norte
Oeste
Pampulha
Venda Nova
Total

Dengue
Clássico
895

4681
3263
11694
14175
9518
19120
8895
9196
14400
95837

Dengue com
Complicações
0

1
0
1
2
3
2
1
1
4
15

FHD

Descartados

Pendentes

144

633

1672

4008
1712
4524
8707
1861
3621
2545
3301
2406
32829

36
459
24
441
51
91
15
22
1022
2794

8729
5435
16243
23326
11435
22836
11456
12520
17834
131486

0

3
1
0
1
2
2
0
0
2
11

Total

% casos
confirmados

% casos
descartados

86,1
53,9
65,6
72,1
62,0
83,7
84,1
77,8
73,6
85,7
74,5

13,9
46,1
34,4
27,9
38,0
16,3
15,9
22,2
26,4
14,3
25,5

Fonte: SINAN/GEEPI/GVSI/SMSA/PBH - Atualizada em 7/02/2014, sujeito a alterações.

O pico de casos notificados ocorreu na
semana 14 com 15.191 casos e o de casos
confirmados na semana 12 (de 17 a 23 de
março com 11.490 casos (Gráfico 1).
Como já mencionado, o número de
pacientes notificados e confirmados (Gráficos 1 e 2) em 2013 superou anos anterio-

res, inclusive o mais recente ano epidêmico que foi 2010. Isto pode ser facilmente
observado no Gráfico 1. Houve uma elevação brusca do numero de casos a partir
da semana 07. A partir da semana 18 esse
número foi semelhante ao de 2010.

Gráfico 1 - Casos notificados de dengue, Belo Horizonte, 2009 a 2013*.

Fonte: SINAN/GEEPI/GVSI/SMSA/PBH - Atualizada em 07/02/2014.
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Gráfico 2- Casos confirmados de dengue, Belo Horizonte, 2009 a 2013*.

Fonte: SINAN/GEEPI/GVSI/SMSA/PBH - Atualizada em 7/02/2014.

Em relação ao monitoramento viral, foram identificados vírus da dengue em 285
amostras sendo 135 DENV1 e 150 DENV4

(53%). Em todos os distritos foram identificados os dois sorotipos circulando simultaneamente (Figura 1).

Figura 1 - Monitoramento viral, Belo Horizonte, 2013*.

Fonte: SINAN/GEEPI/GVSI/SMSA/PBH - Atualizada em 7/02/2014, sujeito a alterações.
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Até a SE 52, oito pacientes com diagnóstico confirmado de dengue, residentes
em Belo Horizonte, evoluíram para óbito:
1) sexo feminino, 56 anos, moradora do distrito Leste, portadora de
HAS, óbito em 20/03.
2) sexo feminino, 53 anos, moradora do
distrito Noroeste, tinha lúpus eritematoso sistêmico, óbito em 21/03.
3) sexo masculino, 67 anos, morador do
distrito Norte, portador de dislipidemia e HAS, óbito em 30/03.
4) sexo feminino, 45 anos, moradora do distrito Barreiro, submetida à tireoidectomia por câncer,
óbito em 17/04/2013.
5) sexo feminino, 85 anos, moradora do

distrito Nordeste, portadora de HAS,
óbito em 08/05 em decorrência de
miocardite pelo vírus da dengue.
6) sexo feminino, 70 anos, moradora do
distrito Nordeste, tinha hipotireoidismo, óbito em 20/05/13 por febre hemorrágica da dengue (FHD) grau II.
7) sexo masculino, 69 anos, morador
do distrito Pampulha, relato de ter
doença crônica não esclarecida,
óbito por Dengue com Complicações em 08/05/2013. Detecção do
sorotipo DENV1.
8) sexo masculino, 61 anos, morador
do distrito de Venda Nova, portador de dislipidemia e HAS, óbito
em 06/06 por FHD Grau IV, identificado sorotipo DENV1.

Enfrentamento da Epidemia de Dengue Em Belo Horizonte 2012/2013:
Acionamento do Plano de Contingência
A SMSA tem um plano de contingência para enfrentamento da dengue que é revisado anualmente.
Na revisão de outubro de 2012 o panorama de ocorrência de casos foi dividido em
três fases e foram definidos alguns indicadores para acionamento das ações previstas
em cada uma delas. Os indicadores da fase
1 priorizam a presença de vetores (ovitrampras e LIRAa), casos notificados e percentual
de confirmação laboratorial. A fase 2 prioriza indicadores da assistência (número de
pacientes atendidos por centro de saúde e
unidade de pronto atendimento - UPA) e a
fase 3, atendimentos da urgência (UPA). Naturalmente, em cada fase as ações previstas
contemplam o controle do vetor, a identificação de casos, a assistência aos mesmos e
ações de comunicação social.
Os indicadores do plano de contingência
da dengue são sistematicamente acompa-

nhados pelas áreas técnicas e pela gestão e
os mesmos têm sido úteis para as tomadas
de decisão no enfrentamento da doença.
Na SE 30/2012 o indicador de monitoramento de ovitrampas apresentou
alerta e as ações de controle de zoonoses
foram intensificadas. Os indicadores de
número de casos e confirmação laboratorial estiveram dentro do esperado até a
primeira semana de janeiro/2013.
Em janeiro/2013 o percentual de confirmação laboratorial, que era que era 5,4%
em dezembro/2012, passou para 50,7%.
Em fevereiro/2013 oito centros de
saúde e cinco UPAs notificaram mais de
30 casos em uma semana. Foi identificada a circulação simultânea de dois sorotipos virais (DENV1 e DENV4) com predomínio do sorotipo DENV4.
Em março/2013 seis distritos estavam na fase 2
do plano de contingência e três distritos na fase 3.
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Ações realizadas:
Outubro a Dezembro de 2012
• Reuniões mensais do Grupo Executivo de Controle da Dengue
(GECD) coordenado pelo Gabinete da SMSA-BH;
• Análises semanais dos indicadores do plano;
• Capacitação dos profissionais das
UPAs (“Dengue em 15 minutos”);
• Capacitação da atenção primária.
Janeiro/2013
• As ações desencadeadas no final
de 2012 foram mantidas.
Fevereiro/2013
• As reuniões do GECD passaram a
ser quinzenais;
• Duas UPAS receberam reforço de pessoal: contratação de
profissionais (médico, enfermeiro, técnico de enfermagem
e profissionais de laboratório)
e definição de fluxo e local exclusivo para atendimento dos
pacientes com dengue.
Março/2013
• Todas as outras UPAs receberam
reforço de pessoal;
• Implantadas duas unidades
de reposição volêmica, totalizando 45 leitos;
• Cinco UPAS receberam containers;
• O horário de funcionamento dos
centros de saúde foi ampliado
com abertura nos finais de semana. No final deste mês todos
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os distritos tinham centros de
saúde com horário ampliado;
• Os mutirões de limpeza foram
ampliados (51 realizados,
com recolhimento de 169 toneladas de materiais).
Abril/2013
• Mais 65 leitos de unidade de reposição volêmica foram definidos;
• O transporte sanitário foi reforçado, com a disponibilização
de seis veículos;
• Novos centros de saúde tiveram
o horário de funcwionamento
ampliado, totalizando 20 centros de saúde no final deste mês;
• Equipamentos portáteis para realização de hemograma foram instalados nos centros de saúde com
maior demanda de atendimento;
• Os mutirões de limpeza continuaram (84 mutirões realizados, com
recolhimento de 539 toneladas
de materiais e 5.309 pneus).
Maio/2013
• As unidades de reposição volêmica
foram fechadas gradativamente;
• Os centros de saúde voltaram
ao horário normal de funcionamento. No final deste mês
dois centros de saúde ainda
mantinham o horário estendido de funcionamento.
Junho/2013
• Todas as unidades de reposição volêmica foram fechadas;

• Todos os centros de saúde voltaram a
atender no horário normal.
Julho/2013
• Os indicadores do plano de contingência 2013/2014 começaram
a ser monitorados.

Agosto a Dezembro/2013
• Manutenção do monitoramento
semanal dos indicadores do plano de contingência 2013/2014;
• Reuniões quinzenais do GECD;
• Priorização de áreas de maior importância no período.

Experiências Bem Sucedidas
Gestão
• Funcionamento sistemático e efetivo do GECD e ações intersetoriais
• Bonificação Variável, incentivo
pago aos ACE (um salário extra) mediante cumprimento
de metas pactuadas
Informação
• Boletins semanais disponíveis no
site da prefeitura
• Boletins para profissionais de saúde
• Ações de Mobilização Social de
forma sistemática direcionadas
para as áreas de maior risco
• Uso do mapa de risco para
direcionamento de locais
onde intensificar ações
Marcos Legais
• Entrada forçada em domicílios fechados, após cumprir
as medidas legais

Integração Vigilância e Assistência
• Implantação do NS1 nas Unidades
de Pronto Atendimento e nos
Hospitais de Referência (tanto
para atenção ao paciente quanto
para vigilância virológica e epidemiológica permitindo identificar locais onde a transmissão
estava importante)
• Ampliação da vigilância virológica
• Intensificação das ações proativas para a coleta de sangue para
diagnóstico sorológico – Apoio
do Serviço de Atenção Domiciliar
na busca de pacientes faltosos e
não encontrados pelos ACS/ACE
• Homogeneização dos territórios
de ação dos ACE e ACS
• Atualização e divulgação dos protocolos
• Investigação de óbitos
• Articulação com a saúde suplementar
e laboratórios privados (notificação)
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Desafios
• Capital inserida em região metropolitana com 39 municípios –
ações interdependentes
• Concentração da rede assistencial – sobrecarga
• Limites da legislação pública
– agilidade na execução de
ações contingenciais
• Dificuldade para contratação de
médicos e de outros profissio-

nais de saúde de forma ágil
• Transformação do conhecimento da
população em atitudes e práticas
• Garantir a demanda programada
nos centros de saúde no período de alta transmissão
• Aprimorar a capacidade de predição
• Garantir a qualidade dos trabalhos de campo

Próximos passos: Plano de contingência 2013/2014
Os indicadores do plano de
contingência 2013/2014 começaram a ser monitorados a partir da SE 27. O indicador de casos
confirmados por semana epidemiológica e distrito sanitário de
residência esteve acima do esperado até a semana 49 em pelo
menos um dos distritos sanitários. Este indicador é avaliado
em conjunto com o percentual
de confirmação laboratorial, que
apesar de estar abaixo do espe-

rado (< 50%) está elevado para
o período (próximo de 30% nas
últimas semanas), comparado ao
mesmo período de 2012 (inferior
a 10%). Um único centro de saúde (Tupi/Norte) notificou mais
de 10 casos na semana 27, 38, 41
e 42 respectivamente. O número
de casos notificados e atendidos
nas UPAs está dentro do esperado para o período (abaixo de 15
atendimentos com suspeição de
dengue por semana).

Ações no período interepidêmico
1. intensificação do diagnóstico laboratorial
Considerando a redução importante do número de casos notificados de dengue nas últimas semanas e a necessidade de detectar
precocemente locais onde esteja
ocorrendo novos casos da doença,
neste momento interepidêmico,
foi solicitado a todos os distritos
reforçarem junto aos centros de
saúde a busca ativa de casos sus-
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peitos de dengue com início dos
sintomas a partir do dia 1º de agosto para realização de exames diagnósticos como o teste rápido NS1, a
sorologia IgM e o isolamento viral.
2. Vigilância do vetor - ovitrampas
O monitoramento permanente
do Aedes aegypti é feito utilizando
as armadilhas de oviposição, as ovitrampas. Estas estão presentes em
todo o município, dispostas em raios

de 200 metros - são 1.703 armadilhas.
Os Distritos Sanitários Barreiro, Leste,
Noroeste e Pampulha instalam as armadilhas nas semanas epidemiológicas ímpares e desinstalam após sete
dias, enquanto os demais Distritos
Sanitários fazem a instalação nas semanas pares. Todo o material recolhido é encaminhado ao Laboratório
de Zoonoses, que faz a contagem e
identificação dos ovos coletados.
Este monitoramento foi implantado regularmente em todo o muni-

cípio desde 2003, e tem sido usado
como uma ferramenta importante
de análise vetorial, compondo inclusive os indicadores utilizados
para construção do mapa de risco.
Na série histórica 2008 a 2013
pode-se observar que neste último ano o padrão de positividade está acima dos demais, notadamente no período seco e frio,
permanecendo acima do ponto
de corte de 10 ovos, em média,
por armadilha (Gráfico 3).

Gráfico 3 – Média móvel NMO (Número Médio de Ovos), por quinzena de instalação, Belo Horizonte, 2008 a 2013
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Em 2013, todos os Distritos Sanitários
apresentaram diminuição do número de
ovos do Aedes aegypti a partir da Semana
Epidemiológica (SE) 26. Nas semanas 38 e
39 esse número volta a subir mantendo tendência crescente a partir da SE 42 (Gráfico 4).

Análises mensais periódicas são feitas utilizando os dados obtidos com esta atividade,
objetivando subsidiar as equipes locais do
controle de zoonoses na tomada de decisões para intensificar o controle vetorial.
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Gráfico 4 - Ovos coletados por Distrito Sanitário, Belo Horizonte, por semana de instalação
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Anotações
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INFORMAÇÕES: 3277-9535
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Afonso Pena 2.336 - Funcionários - CEP: 30.130-007
gvsi@pbh.gov.br

