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Campinas, 27 de maio de 2019 

 

ESPECIAL ATUALIZAÇÃO DENGUE 

O Departamento de Vigilância em Saúde, por meio do Programa Municipal de Controle de Arboviroses 

de Campinas apresenta os dados atualizados relativos à situação epidemiológica da dengue no 

município no ano de 2019. 

 

Tabela 1: Classificação atual de casos suspeitos de dengue entre moradores de Campinas (2019). 
 

 

Fonte: SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), 27/05/2019. 

 

A distribuição dos casos suspeitos, confirmados e descartados de dengue por centro de saúde de 

residência está apresentada nas Tabelas 2, 3, 4, 5 e 6. 
 

Tabela 2: Classificação atual de casos suspeitos de dengue entre moradores de Campinas,        
Distrito de Saúde Leste (2019). 

 

Fonte: SINAN, 27/05/2019. 
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Tabela 3: Classificação atual de casos suspeitos de dengue entre moradores de Campinas,             
Distrito de Saúde Noroeste (2019). 

 

Fonte: SINAN, 27/05/2019. 

 

Tabela 4: Classificação atual de casos suspeitos de dengue entre moradores de Campinas,         
Distrito de Saúde Norte (2019). 

 

Fonte: SINAN, 27/05/2019. 

 

Tabela 5: Classificação atual de casos suspeitos de dengue entre moradores de Campinas,         
Distrito de Saúde Sudoeste (2019). 

 

Fonte: SINAN, 27/05/2019. 
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Tabela 6: Classificação atual de casos suspeitos de dengue entre moradores de Campinas,         
Distrito de Saúde Sul (2019) 

 
Fonte: SINAN, 27/05/2019. 

A tabela 7 apresenta o número de óbitos e letalidade por dengue no município. No ano de 

2019, até o momento, foram confirmados 3 óbitos em moradores de Campinas, uma criança de 5 

meses e uma jovem de 19 anos, ambas do sexo feminino e um idoso de 92 anos sexo masculino, 

todos atendidos pela rede privada de saúde do município, a primeira e o terceiro eram residentes 

na Região Sul e a segunda era residente na Região Norte da cidade. 

 

Tabela 7: Número de óbitos, casos confirmados e letalidade por dengue  
em Campinas (2007-2019). 

 
Fonte: SINAN, 27/05/2019. 

 

A tabela 8 apresenta o número de casos suspeitos de dengue notificados nos serviços de saúde 

do município. A tabela 9 apresenta o número de casos confirmados por mês de início de sintomas, 

residentes em Campinas. 
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Tabela 8: Número de suspeitos de dengue notificados por unidade de saúde  
em Campinas, incluindo moradores de outros municípios (SINAN, 27/05/2019)  

 



Página 5 de 6 

Tabela 9: Número de casos confirmados de dengue por mês em moradores de Campinas             
(1998-2019) 

 
Fonte: SINAN, 27/05/2019. 

 
Figura 1: Diagrama de controle: número de casos suspeitos de dengue por semana epidemiológica 

entre moradores de Campinas (2019) 

 
Fonte: SINAN, 27/05/2019. 
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Figura 2: Casos suspeitos de dengue por 100.000 habitantes, de acordo com o centro de saúde de 
residência de Campinas (2019). 

 
 

 
Fonte: SINAN, 27/05/2019. 
Nota técnica: escala de cores e os intervalos de coeficiente de incidência foram modificados em relação aos informes 
anteriores, para permitir melhor visualização das diferenças regionais. 
 

EQUIPE RESPONSÁVEL 
Departamento de Vigilância em Saúde/DEVISA 
Coordenadoria de Vigilância de Agravos e Doenças/CVAD/DEVISA 
Unidade de Vigilância de Zoonoses 
Vigilância em Saúde Regional: Norte, Sul, Leste Sudoeste e Noroeste 
Programa Municipal de Controle de Arboviroses 


