
50 municípios de Goiás reforçam controle da dengue 

Os 50 municípios considerados prioritários para o controle da dengue em Goiás 
(lista abaixo), na classificação do Ministério da Saúde, têm até o dia 3 de novembro para 
enviar à Superintendência de Políticas de Atenção Integral à Saúde (Spais), da Secretaria 
de Estado da Saúde, um mini planejamento para controle do mosquito transmissor da 
dengue, com revisão das estratégias de combate ao Aedes Aegypti. Essa medida foi uma 
das propostas aprovadas na Reunião de Avaliação do Programa de Controle da Dengue no 
Estado de Goiás realizada na última terça-feira, dia 4, pela Spais e Ministério da Saúde. 

Além disso, os representantes dos municípios que participaram da reunião se 
comprometeram a reforçar a implantação da campanha do dia “D” de controle da dengue, 
que será realizado no dia 27 de outubro, e a analisar e enviar à SES, quinzenalmente, 
dados sobre a dengue (casos notificados e infestação do mosquito). Com esses dados 
reunidos, os técnicos da Spais poderão acompanhar o risco existente de crescimento da 
dengue nos 50 municípios prioritários para controle da doença. 

Dos municípios convocados para o encontro apenas Água Fria, Alexânia, 
Bonfinópolis, Cabeceiras, Caldazinha, Cidade Ocidental, Corumbá, Inhumas, Novo Gama, 
Pirenópolis, Senador Canedo, Trindade e Vila Boa não compareceram. 

Critérios 

A inclusão dos municípios na lista de prioritários para controle da dengue levou 
em conta cinco critérios determinados pelo Ministério da Saúde: capitais; municípios da 
região metropolitana; municípios com mais de 100 mil habitantes; municípios do Entorno 
de Brasília; e cidades turísticas. 

50 municípios goianos prioritários para controle da dengue 
 

Abadia de Goiás, Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, 
Alexânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, 
Brazabrante, Cabeceiras, Caldas Novas, Caldazinha, Catalão, Caturaí, Cidade Ocidental, 
Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Goianápolis, Goiânia, 
Goianira, Goiás, Guapo, Hidrolândia, Inhumas, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Minoso de 
Goiás, Nerópolis, Nova Venesa, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, 
Porangatu, Q uirinópolis, Rio Verde, Santo Antônio do Descoberto, Senador Canedo, 
Terezópolis de Goiás, Trindade, Valparaíso de Goiás, Vila Boa, São Simão e Rio Quente. 

 


