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Introdução: no Brasil, a dengue se mostra como um grande desafio no âmbito da 
saúde pública. Em 2015, foram registrados mais de 1,5 milhão de casos e 839 óbitos 
pela doença no país (Ministério da Saúde). No Estado de Minas Gerais a 
transmissão é endêmica e no último ano foram registrados 196.136 casos e 75 
óbitos. A região sul deste Estado, com 153 municípios, destaca-se em função da 
mudança no perfil de transmissão da doença observada nos últimos anos. Objetivo: 
analisar aspectos da transmissão de dengue nesta região em dois períodos com 
características de transmissão distintas: 2007 a 2012 e 2013 a 2015. Métodos: 
analisou-se as variações nas incidências, segundo sexo e faixa etária e o número de 
óbitos para os dois períodos. Os dados foram obtidos do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (SINAN). Resultados: no primeiro período, o ano de 2010 foi 
o de maior incidência (281 casos/100.000 hab.). Nos demais anos, as incidências se 
mantiveram inferiores a 100 casos/100.000 hab., consideradas baixas pelo Ministério 
da Saúde. Foram confirmados 6 óbitos. Em relação ao sexo, 46% dos casos 
ocorreram em homens e 54% em mulheres. A faixa etária mais atingida foi a de 20 a 
34 anos (31%), seguida da faixa de 35 a 49 anos (25%). No período de 2013 a 2015, 
a transmissão de dengue na região assume comportamento epidêmico com registros 
de incidência em 2013 de 150 casos/100.000 hab., em 2014 de 366 
casos/100.000hab. e em 2015 de 1.054 casos/100.000 hab., tendo sido confirmados 
19 óbitos. Do total de casos, 47% ocorreram em homens e 53% em mulheres, e as 
faixas etárias mais atingidas foram as de 20 a 34 anos (31%) e de 35 a 49 anos 
(23%). Conclusão: observou-se, em curto intervalo de tempo, relevante mudança no 
perfil de transmissão da doença nessa região. A compreensão desta transição é 
importante, pois possibilita sugestões de ações preventivas dos serviços públicos de 
saúde, de modo que se evite situação semelhante em outros locais.  
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