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 ALERTA EPIDEMIOLÓGICO 01/2022 

Dengue 

A Equipe de Vigilância Epidemiológica de Mafra alerta: 
 

A Dengue é uma doença infecciosa febril causada por um arbovírus, transmitida pela picada 
da fêmea do mosquito Aedes aegypti infectada. Em Santa Catarina, o panorama de transmissão da 
dengue vem demandando preocupação crescente, tendo em vista o aumento do número de 
municípios infestados e em situação de epidemia. 
Com o aumento no número de casos, uma preocupação importante é o atendimento oportuno dos 
casos suspeitos, com o adequado manejo clínico, de forma a evitar casos graves e óbitos pela 
doença. 
 

Os profissionais de saúde devem ficar atentos aos usuários que apresentarem os sintomas: 
febre, cefaleia, mialgias, artralgias, dor retro-orbital. Podem ocorrer, também, náuseas, vômitos e 
manchas vermelhas na pele. Em algumas pessoas, a doença pode evoluir para formas graves, 
apresentando manifestações hemorrágicas. Pessoas que estiveram, nos últimos 14 dias, numa 
cidade com presença do Aedes aegypti ou com transmissão da dengue e apresentarem os sintomas 
citados devem procurar uma unidade de saúde para avaliação. Segue link contendo maiores 
informações sobre manejo clínico e classificação de riscos.  
https://www.dive.sc.gov.br/phocadownload/doencas-agravos/Dengue/Publicacoes/CASOS/Dengue_Zika_Chiku_A4.pdf 

 
Até a data de hoje, 29 de abril de 2022 estão sob investigação da Vigilância Epidemiológica 

07 casos suspeitos, não apresentando vínculo epidemiológico entre eles, a maioria com histórico de 
viagem para outros municípios.  
 

Neste ano de 2022 através do Programa de Endemias o município apresentou 08 focos 
positivos para larvas do mosquito aedes aegypti nos bairros Vila Nova, Faxinal, Espigão do Bugre, 
Vila Ivete e Jardim do Moinho.  
 

Solicitamos que este alerta epidemiológico seja compartilhado entre nossos pares para que 
tenhamos um raciocínio epidemiológico de maneira ampla e oportuna na detecção de casos 
suspeitos. 
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