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RESUMO

A dengue representa a arbovirose humana com maior crescimento no mundo. No Brasil, a doença se dispersou devido às condições socioambientais paralelas à ineficácia das

propostas de combate ao vetor. O vírus da dengue tem potencial epidêmico explosivo, podendo atingir grande número de pessoas num curto espaço de tempo. Por se tratar de

uma doença de notificação compulsória, todos os casos devem ser relatados a Secretária de Saúde. A partir de dados coletados no momento da notificação, torna-se possível

analisar de maneira mais precisa as áreas mais afetadas pelo vírus e, dessa forma, direcionar as ações de combate ao vetor e conscientização da população. O reconhecimento

do cenário epidemiológico é essencial para que estratégias de intervenção sejam planejadas. Este trabalho teve como objetivo conhecer as áreas mais acometidas pelo vírus da

dengue dentro do município de Passos, proporcionando a oportunidade de aprimorar o direcionamento das medidas de prevenção da Dengue. Este estudo é do tipo ecológico,

descritivo, exploratório e analítico, utilizando como unidades amostrais os bairros do município de Passos-MG, para os quais foram levantados os dados referentes à ocorrência

de dengue no período de novembro de 2014 a agosto de 2016. O levantamento de dados foi realizado com base nas fichas de notificação junto a Vigilância Epidemiológica do

município de Passos, permitindo determinar as taxas de incidência bem como as áreas mais vulneráveis ao acometimento da dengue. Dentre os 2840 casos, compreendidos no

período analisado, alguns bairros se destacam no número de registros, chamando atenção por concentrarem boa parte das notificações. Entre eles estão Recanto da Teka,

Canjeranus, Bela Vista, Santa Luzia. Apesar de preliminares, os resultados encontrados até o momento permitem concluir que a ocorrência da dengue apresenta um padrão

agrupado de distribuição espacial (cluster), possibilitando ações preventivas direcionadas com maior intensidade a estes bairros.
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