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Situação Epidemiológica da Dengue, Chikungunya e Zika e Infestação 
de Aedes aegypti no município de Caxias do Sul

Data: 30 de setembro/2019

Conforme a Portaria de Consolidação GM/MS nº 4/2017, Dengue, Chi-

kungunya e Zika são doenças de notificação compulsória, ou seja, todo 

caso suspeito e/ou confirmado precisa ser obrigatoriamente notificado 

pelo serviço de saúde de atendimento.

As informações a seguir são referentes aos casos notificados e com 

exames coletados no período de 01/01/2019 a 30/09/2019:

Quando o Serviço de Saúde deverá notificar?

Caso suspeito de Dengue
Indivíduo que apresente febre, usualmente entre 2 e 7 dias, e duas ou mais das 
seguintes manifestações:
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-náusea/vômito

-exantema



-mialgia/artralgia

-petéquias/prova do laço positiva

-cefaleia/dor retro-orbital

-leucopenia

Também pode ser considerado caso suspeito 
toda criança com quadro febril agudo, usual-
mente entre 2 e 7 dias, e sem sinais e sintomas 
indicativos de outra doença.

Paciente com febre alta de início súbito, maior que 38,5°C, e artralgia ou artrite 

intensa de início agudo, não explicado por outras condições.

Pacientes que apresentem exantema maculopapular pruriginoso acompanhado 
de um dos seguintes sinais e sintomas:

-febre

-hiperemia conjuntival/conjuntivite não purulenta

-artralgia/poliartralgia

-edema periarticular

Ao notificar um caso suspeito de Dengue, Chikungunya ou Zika, é funda-
mental o preenchimento da Ficha de Notificação/SINAN, atentando para 
os dados de identificação do paciente, com a imediata comunicação à 
Vigilância Epidemiológica, para que a investigação e a coleta de exames 
sejam realizadas em tempo oportuno.

Caso suspeito de Chikungunya

Caso suspeito de Zika



Casos humanos 
de Dengue

Casos humanos
de Zika

Positivos* Positivos

Negativos Negativos Negativos

Aguardando resultado Aguardando resultado Aguardando resultado
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*todos os casos positivos foram impor- 
tados, ou seja, os pacientes vieram de 
outros locais do país mas foram aten- 
didos no município.

focos* de 
Aedes aegypti

* Foco é cada local em que é encontrado 
um ou mais exemplares de Aedes aegypti, 
podendo ser em qualquer uma das suas fa- 
ses de desenvolvimento (larva, pupa ou ala- 
do). Esses exemplares foram coletados pelos 
Agentes de Campo da Vigilância Ambiental 
em Saúde e pelos Agentes Comunitários de 
Saúde.

*Bairro infestado é o bairro onde foi localizado 
um foco de Aedes aegypti, mas lembramos que 
todo o município é considerado infestado. 



Bairro Alvorada (7 foc�) e Bairro N�sa Senhora das Graças (1 foco)

Bairro Centenário (6 foc�)



Bairro Esplanada (5 foc�)

Bairro Santa Lúcia Cohab (4 foc�)



Bairro Salgado �lho (3 foc�)

Bairro Diamantino (2 foc�)



Bairro São Caetano (2 foc�)

Bairro Bela Vista (1 foco)



Bairro Desvio R�zo (1 foco)

Bairro Mariani (1 foco)



Fonte dos mapas: GeoCaxias – Secretaria Municipal do Planejamento 
(Seplan) e Secretaria Municipal da Saúde (SMS)
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Guia de Vigilância em Saúde: volume único. 3a. ed. – Brasília: Ministério 
da Saúde, 2019.

Bairro Santa Lúcia(1 foco)


