


Introdução
O Boletim Epidemiológico, editado pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica 
Municipal, é uma publicação de caráter técnico-científico, acesso livre, 
formato eletrônico com periodicidade semestral. A publicação será realizada 
semestralmente com intuito informativo, porem o acompanhamento dos 
casos é semanal possibilitando rapidez, qualidade e precisão na identificação 
e controle das notificações. Ele se configura como importante instrumento 
de vigilância para promover a disseminação de informações relevantes e 
qualificadas, com potencial para contribuir com a orientação de ações em 
Saúde Pública no município.

Dengue
Avaliando o diagrama de controle da dengue, podemos observar que até a 
semana 50 tivemos casos positivos da doença, o período entre as semanas 
epidemiológicas 4 a 27 apresenta incidência acima do limite superior, em 
relação ao período sazonal dos anos anteriores. Podemos afirmar que neste 
período a epidemia que o nosso município passou foi além do esperado, 
considerando área endêmica da doença por apresentar casos positivos  da 
doença em todos os períodos do ano.

Gráfico 1:  Diagrama de Controle de Dengue - Semana Epidemiológica 1 a 
50/2019. Araçatuba-SP

* LI - limite inferior, M – linha mediana e LS - limite superior. 



No ano de 2019 o município registrou 1 óbito confirmado por dengue: 

• 1º caso, sexo F, 87 anos, moradora do bairro Industrial (Confirmado).

O índice de Breteau realizado  neste ano, em janeiro e maio/2019, está 
demonstrado nos quadros abaixo. Sinalizam a permanência da área 1 e  3 
como prioritárias para o controle de vetor, e a redução  na área 8, com 
maior índice  em janeiro.

Quadro 1:  Resultado do LIRAA  (Levantamento Rápido para o Aedes 
Aegypti).  Janeiro/2019. Araçatuba – SP.

Fonte: SISAWEB – SP 2019

Fonte:SISAWEB – SP 2019

Quadro 2:  Resultado do LIRAA  (Levantamento Rápido para o Aedes 
Aegypti).  Maio/2019. Araçatuba – SP.



Quadro 3:  Resultado do LIRAA  (Levantamento Rápido para o Aedes 
Aegypti).  Agosto/2019. Araçatuba – SP.

Quadro 4:  Resultado do LIRAA  (Levantamento Rápido para o Aedes 
Aegypti).  Outubro/2019. Araçatuba – SP.

Fonte:SISAWEB – SP 2019

Fonte:SISAWEB – SP 2019



Tipos de recipientes mais encontrados:  

• Ralos internos e externos;
• Vasos de plantas;
• Bebedouro de animais domésticos;
• Vasos sanitários;
• Materiais de construção;
• Pneus;
• Caixa d’água mal vedada;
• Piscina;
• Materiais descartáveis passível de remoção, latas, garrafas frascos, 
plásticos.

Os tipos de recipientes mais encontrados apontam  intensificar o   trabalho 
de controle do Aedes aegypti para o intra-domiciliar.

Quadro 5: Descrição dos bairros correspondentes às áreas indicadas nos 
quadros acima. Araçatuba - SP

Fonte:SISAWEB – SP 2019



Fonte: SINAN ON LINE- SVS/SMS de Araçatuba

Chikungunya
Em 2017 o município de Araçatuba registrou os primeiros casos positivos 
da doença, todos foram investigados, e realizado o controle do vetor 
(controle de criadouros e nebulizações) nas áreas recomendadas.  Último 
caso positivo foi registrado no mês 06/2018, porém permanecendo as 
notificações em todos os meses subsequentes com resultados negativos. 
80% dos casos tiveram convívio com pessoas que viajaram para áreas 
endêmicas da doença. No ano de 2019, até a semana 50 não tivemos casos 
confirmados da doença.

Gráfico 1: Casos de chikungunya  notificados e confirmados.  Semana 
Epidemiológica 1 a 50/2019. Araçatuba – SP

Zika Vírus 
Não registramos casos positivos de Zika Vírus em nosso município até a 
semana epidemiológica 50 do ano de 2019. Houve notificações de casos 
suspeitos  conforme  demonstra o quadro abaixo:

Gráfico 2 : Casos de Zika notificados e confirmados. .  Semana Epidemiológica 
1 a 50/2019. Araçatuba – SP



Fonte: SINAN ON LINE- SVS/SMS de Araçatuba

Febre Amarela

O município de Araçatuba, desde 1935 é considerado área de risco para 
a doença devido aos casos confirmados de Febre Amarela Silvestres em 
nossa região. 
Até o presente momento não foi constatado casos positivos de Febre 
Amarela, silvestre e ou urbana em nosso município. Diante da situação 
epidemiológica nacional e estadual sobre os casos de Febre Amarela, 
a Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a Sucen e Secretaria  
Municipal de  Meio Ambiente, executou o plano de contingência para 
prevenção de casos de Febre Amarela em nosso município. Após o plano 
houve um aumento da cobertura vacinal de 62% para 82% de cobertura, 
realizamos intensificação nas orientações sobre eliminação de criadouros e 
também casos de epizootia (macaco morto e ou doente).  Em caso de ser 
encontrado algum macaco morto e ou doente, entrar em contato o mais 
rápido possível com o Centro de Zoonoses pelo telefone 3636-1180, que 
atende 24 horas por dia e também nos finais de semana e feriados. No ano 
de 2019 não tivemos casos notificados até a semana epidemiológica 50. 

Sarampo

Sarampo é uma doença viral aguda similar a uma infecção do trato respiratório 
superior. É uma doença potencialmente grave, principalmente em crianças 
menores de cinco anos de idade, desnutridos e imunodeprimidos. A 



transmissão do vírus ocorre a partir de gotículas de pessoas doentes ao 
espirrar, tossir, falar ou respirar próximo de pessoas sem imunidade contra o 
vírus sarampo. É uma doença imunoprevenível, as vacinas contra a doença 
esta disponíveis em todas as salas de vacinas das unidades de saúde, estão 
indicadas 1 dose a partir de 1 ano de idade e a 2 dose com 1 ano e 3 meses, 
também foi disponibilizado a dose zero para crianças menores de 6 meses 
de idade, população adulta tem direito a 2 doses de vacinas até 29 anos 
de idade e 1 dose até 59 anos, conforme recomendação do Ministério. Em 
2019, o município de Araçatuba registrou 11 casos confirmados de sarampo, 
caracterizando epidemia. Diante da situação epidemiológica da doença 
e através da busca de diagnostico precoce e assistência imediata dos 
sintomas, nenhum óbito foi registrado em nosso município. 

Quadro 5: Descrição dos casos confirmados autóctones de acordo com o 
sexo, idade e bairro. Araçatuba - SP

Fonte: SINAN NET- SVS/SMS de Araçatuba

 Leishmaniose Visceral Humana

O nosso município vem registrando casos positivos humanos de Leishmaniose 
Visceral desde 1998, sendo hoje considerado como área endêmica. Em 2018 
foram confirmados 15 casos positivos da doença, desses 3 casos de recidiva, 
3 óbitos. Em 2019 foram confirmados até a semana epidemiológica 50, 7 
casos confirmados da doença e 3 óbitos. Desses óbitos: 



                        1º caso, sexo F, 38 anos, moradora do bairro Centro; 
                        2º caso, sexo M, 74 anos, morador do bairro Hilda Mandarino; 
                        3º caso, sexo M, 49 anos, morador do bairro Hilda Mandarino.
Os casos foram diagnosticados em áreas diferentes: área 3, 4 e 5. Os casos 
confirmados apresentaram os mesmos sintomas: febre, perda do apetite, 
aumento do baço e anemia profunda; houve investigação humana, controle 
de vetor e investigação canina conforme normatização do Ministério da 
Saúde.
Gráfico 3  : Óbitos e  Casos de Leishmaniose Visceral Humana notificados e  
confirmados.  Semana Epidemiológica 1 a 50/2019. Araçatuba – SP

Fonte: SINAN NET- SVS/SMS de Araçatuba

Acidentes por Animais peçonhentos

O município de Araçatuba vem registrando ao longo de vários anos, 
acidentes com animais peçonhentos (escorpião, serpentes, aranhas), 
o escorpião é um dos animais mais antigos do planeta, estando bem 
adaptado, sendo muito difícil sua erradicação por inseticidas ou outros 
agentes, portanto, o mais importante é a prevenção do acidente, que deve 
ser baseada nos hábitos e habitat dos escorpiões, clima seco e quente, 
terrenos e quintais com acúmulos de matérias de construção e ou outros 
materiais que favorece o seu habitat.

Gráfico 4  : Acidentes por animais peçonhentos: aranha, escorpião e 
serpente. Semana Epidemiológica 1 a 50/2019. Araçatuba – SP



Em relação ao tratamento foram administrados até a semana epidemiológica 
50:
• Soro Antiescorpiônico: 102 unidades para 985 notificações;
• Soro Antiaracnidico: 10 unidades para 15 notificações; 
• Soro Botrópico: 10 unidades para 10 notificações

Atendimento Antirrábico Humano

Os atendimentos antirrábicos são de notificação imediata. Todos os 
acidentes com mordeduras e ou arranhaduras de animais não vacinados, 
silvestres, agressores,  desconhecidos ou não que podem transmitir a raiva, 
devem ser atendidos e avaliados por um profissional médico da unidade de 
saúde e ou pronto atendimento. Todos os animais agressores deveram ser 
observados por um período de aproximadamente 10 dias.

Gráfico 5  :  Notificação de  atendimentos antirrábico humano. Semana 
Epidemiológica 1 a 50/2019. Araçatuba – SP

Fonte: SINAN NET- SVS/SMS de Araçatuba



Fonte: SINAN NET- SVS/SMS de Araçatuba

Entre as semanas epidemiológica 01 até a semana 50, tivemos 224 
atendimentos anti-rabicos. Dentre estes, segue as especificações dos 
animais:
• Acidentes com cães: 356 notificações;
• Acidentes com gatos: 86 notificações;
• Acidentes com morcegos: 9 notificações.
Dentre esses tipos de acidentes, apenas 286 animais foram possíveis de 
observação, os demais eram desconhecidos. 

Meningites

A meningite é uma doença caracterizada pela inflamação das meninges, 
também é de notificação imediata, podendo ser viral, bacteriana e ou por 
fungos, para cada um dos tipos de meningite há sintomas e tratamento 
específico.  As vacinas podem prevenir algumas formas de meningites. No 
ano de 2019 até a semana epidemiológica 50, não foram registrados casos 
de meningites para os quais há vacinação disponível.

Gráfico 6 :  Notificação de  meningite:  viral, bacteriana e total. Semana 
Epidemiológica 1 a 50/2019. Araçatuba – SP



Fonte: SINAN NET- SVS/SMS de Araçatuba

Influenza

É uma infecção viral aguda do sistema respiratório que tem distribuição 
global e elevada transmissibilidade.  O quadro clássico tem inicio abrupto 
com febre, mialgia (dores musculares e articulações) e tosse seca. 
O principal modo de transmissão é o contágio mediato por aerossóis 
primários. A transmissão também pode ocorrer por contato com secreções 
nasofaríngeanas, daí a importância da lavagem adequada de mãos para o 
controle da doença. Eventualmente também pode ocorrer transmissão pelo 
ar, pela inalação de pequenas partículas residuais dessecadas, que podem 
ser levadas a distâncias maiores. 
A influenza tem altas taxas de ataque, disseminando-se rapidamente na 
comunidade e em ambientes fechados. 
O período de incubação varia entre um a sete dias com um período de 
transmissibilidade de dois dias antes até cinco dias após o início dos 
sintomas.
A influenza está entre as viroses mais freqüentes em todo o mundo, causando 
complicações principalmente em crianças pequenas, gestantes, idosos e 
pessoas imunodeprimidas. É previsível por vacina compondo o calendário 
vacinal nacional desde o ano de 1999. No ano de 2019 realizamos 67.315 
doses de vacinação em nosso município, superando a meta do ministério 
de vacinar 90% dos grupos prioritários, atingindo cobertura de 91,53%.



O município de Araçatuba registrou seu primeiro caso de influenza no ano 
de 2009. Desde então, até o ano de 2017 foram registrados 23 confirmados 
em laboratório e 6 óbitos. Em 2019, até a semana 50 foram confirmados 7 
casos  e 1 óbito pela doença, o vírus isolado nos casos confirmados através 
de exames laboratoriais foi H1N1 e H3. 

Gráfico 7:  Notificação de  Influenza, casos confirmados e óbitos. Semana 
Epidemiológica 1 a 50/2019. Araçatuba – SP
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