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              ALERTA EPIDEMIOLÓGICO – Aumento de casos autóctones de Dengue 
 
     A Equipe de Vigilância das Doenças Transmissíveis e o Núcleo de Vigilância de 
Roedores e Vetores da Diretoria Geral de Vigilância em Saúde (DGVS) alertam que 
foram confirmados 122 (cento e vinte e dois) casos autóctones de deng ue. Destes, 
108 (88%) casos no bairro Santa Rosa de Lima (parte do antigo Bairro Rubem Berta) e  
os demais nos bairros Jardim Floresta e Floresta, com 1 (um) caso de Dengue grave.         
      A DGVS alerta aos profissionais de saúde para que estejam atentos a pacientes 
com sinais e sintomas principalmente provenientes desta área, que devem ser 
notificados, por telefone, já no momento do atendimento, quando houver suspeita 
clínica do caso, pelos fones: (51) 3289-2471  e  3289-2472,  no  horário  comercial,  ou  
telefone  de  plantão (de  conhecimento  dos serviços de saúde), à noite, finais de 
semana e feriados. Os exames sorológicos específicos serão encaminhados pela 
DGVS, no momento da notificação.  
    A notificação desencadeará medidas de controle ambiental ao vetor Aedes aegypti. 
Lembramos, por fim, que é imprescindível que o paciente seja orientado, pelo 
profissional de saúde, sobre os sinais de alerta para Dengue, bem como a 
importância do uso de repelente e afastamento das s uas atividades durante a 
fase de viremia. Todo caso suspeito que for atendido deverá receber o CARTÃO DE 
ACOMPANHAMENTO DO PACIENTECOM SUSPEITA DE DENGUE. 
   
 Situação Epidemiológica até a SE 17 (30/12/2018 a 2 7/04/2019) 

 
DENGUE 

 
2019 

Total de casos notificados 359 

Total de casos notificados,  moradores 
de Porto Alegre 330 

Total de casos confirmados,  moradores 
de Porto Alegre 130 

Total de casos confirmados a utóctones  122 

108 Moradores Bairro Santa Rosa de Lima 

12 Moradores Bairro Jardim Floresta 

02 Bairro Floresta  

Fonte: Sinan On line/Sinan Net. atualizados em 17/0 3/2019 sujeitos a alteração.  
 
¹ Caso importado Rio de Janeiro 

² Casos importados de Fernando de Noronha(PE), Belém do Pará (PA) e Vitória (ES) 

 
Mais informações acessar o site http://ondeestaoaedes.com.br/ 
 


