
3º Quadrimestre 2022 

Diretoria de Vigilância em 
Saúde 



Vigilância Epidemiológica 

Frequência de casos de dengue em residentes no 
município de Patos de Minas no período de maio 
a agosto de 2022. 

 

 



Frequência de casos de chikungunya e zika 
vírus em residentes no município de Patos de 
Minas no período de maio a agosto de 2022: 
 

Chikungunya – 02 casos 
Zika Vírus – nenhum caso. 
  
  
 
 
 
FONTE: DENGUE ON LINE/SMS Patos de Minas – Gerência de Epidemiologia 

Vigilância Epidemiológica 



- Investigação de óbitos de mulher em idade fértil = 11 
de 11 – 100,00% (Não houve óbitos maternos). 
- Investigação de óbitos fetais = 07 de 07 = 100% 
- Investigação de óbitos infantis = 06 de 06 = 100% 
- Investigação de acidentes de trabalho graves = 05 de 
05 – 100% 

Vigilância Epidemiológica 



• Casos prováveis de doenças de notificação 
compulsória (exceto dengue e chikungunya) notificados 
em residentes no município de Patos de Minas = 526 

• Casos de doenças de notificação compulsória 
confirmados em residentes no município de Patos de 
Minas = 369 

• Casos de doenças diarreicas agudas = 547 
• Coleta de material para exames = 119, exceto dengue 

e chikugunya e zika vírus. 
• Frequência de nascimentos = 480 
• Frequência de óbitos = 332 

Vigilância Epidemiológica 



Vigilância em Saúde Ambiental – CCZ 



Vigilância em Saúde Ambiental – PMCD 



Vigilância em Saúde Ambiental – PMCD 

 O município possui 241 ovitrampas, sendo que a cada 15 
dias o ACE passa para realizar o monitoramento, 
recolhendo a paleta para análise de ovoposituras.  

 No campo Educação e Mobilização Social as ações 
englobam blitz educativas nas vias públicas em diversos 
pontos estratégicos (vias comerciais), palestras em 
escolas públicas e particulares, empresas e igrejas.  



Vigilância em Saúde Ambiental  



Vigilância em Saúde Ambiental  



TOTAL 2.271 

Vigilância em Saúde Ambiental  



Vigilância Sanitária 



Obrigada!!! 

Lilian Marinho 


