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RESUMO

Introdução: A dengue é considerada a arbovirose com maior crescimento no Mundo. Pode-se observar que as influências do clima, da demografia, da organização da sociedade

e diversos outros fatores são determinantes para a instalação de epidemias do vírus em países tropicais e subtropicais. A presença dessas condições contribui para que o Brasil

se destaque como um dos principais alvos de proliferação do vírus, que é transmitido através do mosquito Aedes Aegypti. A reprodução do vetor depende de clima favorável e

acúmulo de água parada. No período de chuvas, temos a situação ideal: altas temperaturas e aumento do nível pluviométrico, fazendo com que o mosquito se multiplique e a

doença seja transmitida em velocidade alarmante, culminando em possíveis epidemias como a que o município de Passos enfrentou no ano de 2014, chegando a ter mais de 3

mil casos registrados.

Objetivo: Comparar a incidência da Dengue nos períodos de chuva e estiagem, buscando comprovar o caráter sazonal da doença no município de Passos - MG.

Metodologia: Este estudo é do tipo ecológico, descritivo, exploratório e analítico,

utilizando como unidades amostrais as fichas de notificação compulsória da Dengue no município de Passos-MG, disponibilizadas pela Vigilância Epidemiológica, no período de

novembro de 2014 a julho de 2016.

Resultados parciais e discussão: A maior incidência dos registros de dengue no município de Passos - MG se dá entre os meses de dezembro a maio, coincidindo com o período

de chuvas na região. O vetor encontra as condições de reprodução ideal a partir de novembro, mês em que se inicia o aumento dos índices pluviométricos, para a partir do mês

de dezembro gerar aumento no número de infectados. Esse aumento segue até o mês de maio, que reflete as consequências das chuvas que costumam cessar entre os meses

de março e abril. O período de estiagem que vai de maio a novembro compreende uma queda brusca nas notificações do agravo, sendo estes os meses de transição.
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