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Mapeamento dos casos de dengue 

O mapeamento dos casos de dengue, uma parceria entre o 
PENSA, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal 
de Educação, Secretaria Municipal de Conservação, 
COMLURB, 1746, FGV e FioCruz permitiu uma visualização 
histórica espacial com indicação dos locais e os momentos 
em que os casos ocorreram. 

Foi possível com isso identificar dois bairros próximos em 
que os casos de dengue começaram a subir antes dos 
outros bairros, em especial nos dois anos em que tivemos 
maior incidência dos casos de dengue, em 2012 e 2013. 

As ações conjuntas entre os órgãos da Prefeitura, incluindo 
Secretaria de Conservação, COMLURB, Secretaria de 
Educação e outros, com ações preventivas nos bairros que 
tiveram maior aumento de casos antes dos demais bairros 
auxiliou na prevenção à dengue.

Resultados 

Com as ações da Prefeitura do Rio de Janeiro, em espacial 
da Secretaria Municipal de Saúde, com o apoio do PENSA, 
foi possível realizar ações estratégicas como coleta de 
entulho, educação junto às escolas, sensibilização dos 
moradores entre outras, de forma a previnir a ocorrência de 
novos casos de dengue. 

O resultado pode ser observado nos gráficos ao final desta 
apresentação. Mas é importante observar que a dengue é 
doença muito relacionada às condições climáticas. Tanto 
que a ocorrência do mosquito se dá especialmente até 35º 
de latitude sul. Cidades nas mesmas latitudes e altitude em 
relação ao mar tendem a ter condições climáticas 
parecidas. Assim, em mesmas latitudes e altitudes e em 
condições climáticas semelhantes, seria esperado que 
outros fatores influenciassem nos números da dengue, 
dentre eles o humano. E é o impacto do fator humano, da 
atuação da Prefeitura do Rio de Janeiro e da população, 
que buscamos mostrar nesta apresentação.



Tweets x Casos de Dengue

Fonte: Flávio Coelho, 2013



Algumas regiões 
apresentaram aumento dos 
casos até 15 dias antes do 

restante da Cidade!
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Identificadas as regiões, 
mapeamos postos de saúde, 

escolas, terrenos, 
reclamações sobre 

criadouros (1746) etc



ESCOLASCASOSENOTIFICAÇÕES

Ofício enviado para Saúde, Educação (Programa de Prevenção nas 
Escolas), COMLURB (limpeza dos terrenos na região) sugerindo ações 
conjuntas.



O PENSA informou as 
secretarias de Educação, 

Saúde, Conservação e 
COMLURB



Estamos encaminhando documento produzido pelo P3NS4 - Sala de Ideias (Ofício 
0007/2014) a partir do cruzamento de dados dos chamado sda central de Atendimento 
1746, dados do Twitter sobre Dengue e dos casos de dengue registrados em nosso 
sistema público de saúde.

Neste estudo, um dos dados que nos chamou atenção foi a grande concentração de 
descolas em locais com grande número de casos de dengue em praticamente todos os 
anos aos quais a pesquisa possui dados.

Esta observação levantou a hipótese de que uma atuação em conjunto de diversos 
órgãos da prefeitura nesta região poderia dar impacto significativo na redução dos 
casos de dengue.

Estamos a disposição para ajudar e interessados em como mensurar as potenciais 
melhorias da possível redução dos casos de dengue na região.

Antecipadamente agradecemos por tudo.

Atenciosamente,





Com as informações do 
PENSA, as secretarias 

agiram…



Em resposta ao e-mail enviado anteriormente, a cerca das ações tomadas pela nossa Coordenadoria de 
Educação, através das nossas unidades escolares, a partir do Ofício 0007 PENSA/CVL, informamos que:

Foram realizadas campanhas  intensas de combate à dengue, com passeatas, distribuições de folhetos 
explicativos, cartazes e avisos nas assembleias realizadas com os alunos. Também foram realizadas 
atividades de prevenção com relação à vetores causadores de doenças, assim como imunizações 
periódicas nas áreas construídas, caixas d'águas, calhas e bueiros. As unidades escolares orientam no 
cuidado no armazenamento de materiais nas áreas externas. Vale ressaltar a parceria com os técnicos de 
vigilância em saúde que prestigiaram os nossos alunos com orientações sobre "10 minutos contra a 
dengue", onde neste momento de atividades nenhuma irregularidade foi identificada na unidade que 
desenvolveu o projeto. Foram produzidos cartazes e espalhados pelas unidades escolares a partir do 
projeto Dengue Não!  Culminando com palestras para os responsáveis com a Equipe do PSE. O CIEP 
João do Rio aproveitando desenvolveu o tema "XÔ, dengue! Para cair na folia, culminou no baile de 
carnaval com marchinhas sobre o tema. Foi promovido projeto de recolhimento de pneus e garrafas pet 
para reciclagens, retirando do ambiente possíveis criadouros e o desenvolvimento do projeto hortas 
suspensas.

Atenciosamente,

Jaqueline Guabiraba
Assistente II
E/SUBE/6ªCRE
2457-0057



O resultado em 2014 é o que 
mostramos a seguir…



22.9º

Casos de dengue por 100 mil habitantes em 2014

CIDADES NA 
MESMA LATITUDE

RIO TINHA 1294 CASOS 
POR 100K/HAB EM 2013

CAIU PARA 41.7 EM 2014



98% MENOS CASOS

2013: 130.000 CASOS
IMPACTO DE 

R$ 46.8 MILHÕES

2014: 2.649 CASOS
IMPACTO DE
R$ 953 MIL

*Usamos US$ 100 por caso
com 3,6 R$ por US$




