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CASOS DE DENGUE NO ESTADO DE SÃO PAULO 

Alerta! 

 

A transmissão se mantém em período interepidêmico. 

 

Estado endêmico? 

• Notificados : 857.594 

• Confirmados : 587.881 

• Óbitos : 399 

 

• Notificados : 10.032 

• Confirmados : 2.475 

 

1/07/2015 a 25/08/2015 

(novo ano dengue) 
2015 – até 25/08/15 



CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DE ACORDO COM A INCIDÊNCIA  

Ano dengue 2014 - 2015 ano dengue 2015 - 2016   

(a partir de 01/07/2015) 

Alerta! 

223 municípios com transmissão inicial  

34 em alerta  (segundo semestre de 2015) 



POSITIVIDADE EM INÍCIO DO ANO DENGUE 

Período: 6/7/2015 a 02/08/2015: 

 

280 municípios enviaram amostras para análise no IAL 

190 apresentam pelo menos 1 caso confirmado 

 

No período, foram processados 1845 exames e a positividade geral 

foi de 48,7% 

 

(Fonte: Instituto Adolfo Lutz) 

 

 

Alerta! 

A quantidade de exames em período 

considerado interepidêmico e  a positividade 

revelam manutenção da transmissão  



SOROTIPOS CIRCULANTES NO ESP - 2015  

Fonte: Instituto Adolfo Lutz 

Alerta! 

Possível aumento do sorotipo 2 

 



INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA DENGUE 

Controle do vetor: 

 

• Intensificar o controle de criadouros em bairros com elevada 

densidade do vetor. 

 

• Intensificar a vistoria em imóveis de risco. (PE e Imov. Especiais). 

 

• Atenção especial no controle do vetor a partir dos casos notificados. 

 

Alerta! 

 

É importante manter a densidade larvária baixa. 

Menos vetor, menos dengue. 



INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA DENGUE 

Iniciar a organização da assistência: 

 

• Treinamentos de profissionais de saúde e gestores. 

• Novos protocolos para o atendimento de grupos vulneráveis 

(idosos/cardiopatas). 

Alerta! 

 

Em momento de transmissão sustentada, os esforços devem 

ser concentrados em evitar óbitos. 



Capacitação de gestores para a Organização dos Serviços  

• Fase 1 (28 a 29 de setembro de 2015) - Monitores/ Multiplicadores. 

• Fase 2 (novembro de 2015) – Gestores. 

 

Treinamento rápido em serviço 

• Equipes do nível central e equipes de apoio regionais irão até os serviços 

de saúde nos municípios. 

 

Reuniões com médicos e enfermeiros em espaços de entidades de 

classe (Cremesp/APM/Coren) 

• Equipes do nível central e equipes de apoio regionais promoverão 

reuniões para atualização sobre abordagem e manejo clínico da dengue. 

 

 

ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 



MATERIAL TÉCNICO E DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Disponível em: www.saude.sp.gov.br 



OBRIGADO! 

ccd@saude.sp.gov.br 


