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Apesar do inverno, foram identificados mais 161 focos de A. aegypti em Florianópolis 
desde a primeira semana de junho, totalizando 1102 focos em 2019.  

Além disso, dos 15 casos de Dengue contraídos em Florianópolis em 2019, 4 foram 
confirmados no mês de junho, indicando circulação viral recente no município. Vale lembrar que 
só tivemos casos autóctones em 2016, com 11 casos identificados naquele ano.  

A figura 1 mostra um resumo dos casos diagnosticados de Dengue até o momento.  

 

Figura 1 – Casos de Dengue Notificados e Confirmados em Florianópolis, 2019.  

 
Fonte: Sinan, 22/07/2019. Disponível em https://sites.google.com/view/gerve  

Deve ser destacado que Florianópolis é um dos 93 municípios catarinentes considerados 
infestados pelo A. aegypti1, o que cria situação propícia para transmissão também de outras 
arboviroses, entre elas, Zika e Chikungunya. 

 

Mesmo com o inverno, os focos de Aedes continuam crescendo e, com eles os riscos 
das arboviroses. O cuidado com o ambiente para eliminar a proliferação dos mosquitos é 
essencial para a proteção da população. 

Saiba mais como combater o mosquito em http://www.dengue.sc.gov.br/ 

 

                                         
1 http://www.dive.sc.gov.br/index.php/arquivo-noticias/904-boletim-epidemiologico-n-19-2019-vigilancia-
entomologica-do-aedes-aegypti-e-situacao-epidemiologica-de-dengue-febre-de-chikungunya-e-zika-virus-em-santa-
catarina-atualizado-em-29-06-2019-se-26-2019 
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Por outro lado, os casos de gripe pelo vírus influenza e outras doenças próprias do inverno 
também tem aumentando nesta época do ano. Como os sintomas, no início do quadro, podem 
ser semelhantes, é necessário aumentar a sensibilidade para a ocorrência das arboviroses 
mesmo no inverno, a fim de evitar erros diagnósticos e perda de oportunidade de manejo 
adequado dos doentes.  

 

Definição de caso suspeito 

 

Dengue: Pessoa que apresente febre, usualmente entre 2 e 7 dias, e duas ou mais das 
seguintes manifestações: náuseas, vômitos, exantema, mialgias, artralgia, cefaléia, dor 
retroorbital, petéquias ou prova do laço positiva e leucopenia, independente de histórico de 
viagem.  

Zika: Pessoa que apresente exantema maculopapular pruriginoso, acompanhado de pelo 
menos 2 dos seguintes sinais e sintomas: Febre OU Hiperemia conjuntival (não purulenta e 
sem prurido) OU Poliartralgia OU Edema (independente do histórico de viagem). 

Chikungunya: Pessoa com febre de início súbito maior que 38,5°C E artralgia ou artrite 
intensa de início agudo, não explicado por outras condições (independente do histórico de 
viagem). 

 

Lembrar: 

Nos casos suspeitos 

- Manejar conforme classificação clínica; 

- Coletar amostra sorológica; 

- Preencher cartão da Dengue; 

- Notificar Imediatamente.  

Exame de hemograma e prova do laço devem ser realizados em todos os pacientes 
suspeitos para avaliação e monitoramento de risco clínico, não para confirmação diagnóstica. 

 

 

Hemograma ou prova do laço normais não descartam suspeita de arboviroses! 

 

            

Para notificações ou dúvidas, entre em contato com a Gerência de Vigilância Epidemiológica em 
qualquer horário pelos fones 48 99985-2710, 48 3212-3907 ou pelo whatsapp 
(http://bit.ly/matri_epidemio). 
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