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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPUTANGA 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE ARAPUTANGA 

 

 

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO 01/2023 

Relatório de ação de combate ao mosquito Aedes aegypti do ano 2023 

 
                             DENGUE: Situação Epidemiológica no Município de Araputanga: 

  

Considerando o aumento do número de casos de Dengue em todo o território nacional, 

emitimos o presente Comunicado Epidemiológico para alertar sobre a situação epidemiológica no 

município e reforçar as rotinas e fluxos das arboviroses no intuito de evitar a subnotificação, 

melhorar o diagnóstico laboratorial dos casos e prevenir epidemias.  

 

Definição de Caso: 

 

▪ Dengue: Febre, usualmente entre 2 e 7 dias, e duas ou mais das seguintes manifestações: 

náuseas, vômitos, exantema, mialgias, cefaleia, dor retro orbital, petéquias ou prova do laço 

positiva e leucopenia. 

▪ Chikungunya: Caso agudo: Paciente com febre de início súbito maior que 38,5ºC e artralgia ou 

artrite intensa de início agudo, não explicado por outras condições, sendo residente ou tendo 

visitado áreas endêmicas ou epidêmicas até duas semanas antes do início dos sintomas ou que 

tenha vínculo epidemiológico com caso confirmado. Caso subagudo/crônico: Paciente com 

artralgia intensa após quadro agudo, podendo ser há meses ou anos. 

▪ ZIKA: Febre baixa (referida ou mensurada até 38,5ºC), OU ausência de febre E exantema 

maculopapular pruriginoso com início até 48h após primeiros sintomas, acompanhado de pelo 

menos UM dos seguintes sintomas: hiperemia conjuntival não pruriginosa e não purulenta OU 

artralgia OU edema de membros. 

 

Recomendações para os serviços de saúde: 

▪ Todo caso suspeito de Zika e Chikungunya deve, obrigatoriamente, ser notificado e ter amostra 

coletada também para Dengue; 

 ▪ Divulgar amplamente as medidas de prevenção e controle; ▪ coletar material para diagnóstico 

laboratorial específico de todos os pacientes suspeitos, atentar para as normas e procedimentos de 

coleta; 

▪ Manter as medidas de combate ao vetor e desenvolver atividades educativas e de participação 

comunitária; 

 

Recomendações para população:  
Os fatores climáticos, como chuva, elevação da umidade e temperatura, associados a 

disponibilidade de recipientes que podem ser utilizados pelo Aedes aegypti para postura de seus 

ovos contribuem com o aumento da infestação por esse mosquito. O ciclo de vida do mosquito 
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Aedes aegypti é curto (cerca de 7 a 10 dias) e dependente da existência de criadouros. A melhor 

forma de se evitar a dengue, zika ou chikungunya é combatendo os focos de acúmulo de água, 

locais propícios para a criação do mosquito transmissor das doenças. Para isso, é importante não 

acumular água em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, 

vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d´água, tambores, latões, cisternas, sacos 

plásticos e lixeiras, entre outros. 

 
 

A equipe de Vigilância em Saúde de Araputanga-MT realizou várias ações de combate ao 

mosquito Aedes aegypti no ano de 2022 e vem realizando mais ações no ano de 2023: 

 

 Mutirão de limpeza: em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras, o mutirão foi 

realizado na cidade de Araputanga e nas comunidades rurais entre os dias 15 de fevereiro e 02 de 

março de 2023, através do 1º Ciclo da Operação Cidade Limpa, cujo objetivo foi promover uma 

mobilização social para eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, conforme descrito 

no nosso plano de Ação 2023: “Realização de mutirão de limpeza articulado com as demais 

secretarias e entidades municipais, de forma participativa com a comunidade”. Tal ação se fez 

necessária devido o índice de infestação do mosquito Aedes aegypti estar alto no município,  
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conforme ilustrado no gráfico abaixo sobre os trabalhos realizados no primeiro ciclo do mês 

de janeiro de 2023. Vale ressaltar que o município de Araputanga é um município cuja área é 

endêmica para o mosquito Aedes aegypti, havendo casos registrados desde Maio de 2001.  

 

Segue links de divulgação do mutirão de limpeza nas mídias locais: 

 

http://www.folhadearaputanga.com.br/artigo/araputanga-mutirao-de-limpeza-visa-eliminar-

criadouros-do-vetor-da-dengue 

 

https://www.tmnoticias.com.br/site/index.php?pg=ler&id=3809 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-

GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=watch_permalink&v=515184337413229 

 

 

 

 PLANILHA DE CONTROLE DE CASOS DE DENGUE 
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 Limpeza dos córregos da Garrucha e Bacuri, tendo como objetivo a retirada de lixo e 

qualquer material que pudesse acumular água. 

 

 Divulgação na rádio local sobre a prevenção à Dengue, Zika, Chikungunya e Febre 

Amarela. 
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 Divulgação em carro de som sobre a prevenção à Dengue, Zika, Chikungunya e Febre 

Amarela. 

 

  

Vale, ainda, ressaltar que o fortalecimento e intensificação das ações que estão sendo feitas 

para o enfrentamento ao vetor transmissor da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela estão 

sendo de grande valia devido o atual cenário que encontramos em nosso país/estado/região, 

conforme pode ser visto no Ofício Circular nº 31/2023/SVSA/MS. 

 

 


