
          Diante da expressividade desses números, este 
trabalho objetivou avaliar os casos de dengue no município 
de Sinop, em uma série histórica de 2007 a 2017, buscando 
identificar padrões de ocorrência dos casos, no intuito de 
aperfeiçoar as medidas de prevenção e controle.  
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          Existe necessidade de correlacionarmos os dados 
de Índice de Infestação Predial, que dará medidas mais 
precisas da presença do vetor no município, assim 
como correlacionarmos os dados com as variáveis 
bioclimáticas (temperatura, precipitação), bem como 
explorarmos todas as variáveis disponíveis no banco de 
dados para que assim possamos inferir sobre medidas 
de prevenção e controle.  

  
 

          A epidemiologia da dengue é muito afetada pela 
distribuição espacial do Aedes aegypti, a qual sofre 
influência de fatores climáticos como pluviosidade, umidade 
e temperatura.  

          O aumento desses elementos favorece a proliferação 
de criadouros, o que faz crescer o número de casos de 
dengue.  

          A região Centro-Oeste foi responsável, no período de 
31 de dezembro de 2017 a 14 de abril de 2018, por 37,9% 
dos casos prováveis de dengue, tendo o estado de Mato 
Grosso se destacado com uma taxa de incidência de 124,1 
casos por 100 mil habitantes no período.  

          Nos últimos dez anos, o município de Sinop, a quarta 
maior cidade de Mato Grosso, notificou 19.290 casos de 
dengue, 34 dos quais resultaram em óbito.  
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 Quadro 1: Número de casos de dengue notificados no município de 
Sinop no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2017. 

          Verificou-se que o ano em que houve maior 
número de casos notificados em Sinop foi 2013 com 
3.662 casos (18,98%).  
          O mês de fevereiro foi o que concentrou o maior 
número de notificações nos últimos dez anos 2.482 
casos (12,86%).  
          O campo denominado Ocupação esteve em 
branco em 14.250 casos (73%), prejudicando sua 
análise e correlação com demais variáveis investigadas.  
          Dos 39 óbitos confirmados, apenas 5 não foram 
em decorrência direta da doença. O ano que foi 
registrado maior número de óbitos em decorrência de 
Dengue foi 2009, com 10 óbitos (29,41%). 

          Como ferramenta para levantamento dos dados 
utilizou-se o SINAN (Sistema de Informação de Agravos 
e Notificação). 
          A avaliação das notificações de óbito pelo SIM 
(Sistema de Informação sobre Mortalidade).  


