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SITUAÇ ÃO EPIDEMIOLÓGIC A DA DENGUE NO ES TADO DA BAHIA , 2013
CASO SUSPEITO DE
DENGUE
Indivíduo com doença febril
aguda, com duração máxima
de sete dias, acompanhada de
pelo menos dois dos seguintes
sintomas: cefaléia, dor retroorbital, mialgia, artralgia, prostração e exantema, e com exposição à área de transmissão de
Dengue ou com presença de
Aedes aegypti nos últimos
quinze dias.

No ano de 2013, até 31/12, foram notificados 85.353 casos de dengue na Bahia, correspondendo a
um aumento de 18,54% em relação ao mesmo período de 2012, quando foram notificados 72.000
casos. O Coeficiente de Incidência em 2013 indica magnitude elevada, com 601,27 casos de dengue
para cada 100 mil pessoas (Graf. 1).
Gráfico 1 - Evolução temporal dos casos notificados de Dengue. Bahia, 1997 a 2013*

RECOMENDAÇÕES
Evitar automedicação.
Tomar muito líquido: água, suco
de frutas, soro caseiro, chás,
água de coco e sopas.
Manter repouso.
Manter a amamentação.

Procurar assistência médica
em caso de um dos sinais de
alerta.
Qualquer um dos sinais e
sintomas abaixo:
-dor abdominal intensa e contínua
-vômitos persistentes
-tontura

Fonte: Divep/ Sesab – Sinan.

Do total de municípios do estado, 406 (97,36%) notificaram a doença através dos sistemas de informação da vigilância epidemiológica, entre os quais destacam-se Feira de Santana (4.842), Teixeira de
Freitas (3.441), Jequié (2.917), Salvador (2.680), Itabuna (2.582), Guanambi (2.556), Ilhéus (2.478),
Barreiras (2.399), Brumado (2.233) e Mucuri (1.760), que concentram 32,67% dos casos do estado
da Bahia. As notificações por semana epidemiológica revelam distribuição sazonal dos casos durante
o ano, com concentração dos eventos no 1º semestre (Graf.2).
Gráfico 2 - Notificações de Dengue por semana epidemiológica. Estado da Bahia, 2002-2013

-hemorragias importantes
-palidez ou rubor facial
-pulso rápido e fino
-agitação ou letargia
-desconforto respiratório
-diminuição repentina da temperatura
-redução do volume de urina
-queda da tensão arterial
-pele, mãos ou pés frios

Coordenação Técnica

Fonte: GT-Dengue/ Divep/ Sesab – Sinan até a semana 47/2013.

* Dados sujeitos a alterações
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Quanto às formas graves da doença: Dengue com complicações (DCC), Febre Hemorrágica da Dengue (FHD)
e Síndrome do Choque da Dengue (SCD), foram confirmados 113 casos em 51 municípios .
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Entre estes, foram confirmados 27 (vinte e sete) óbitos por dengue nos municípios de Barreiras (1), Bom
Jesus da Lapa (1), Brumado (1), Caetité (1), Canavieiras (1), Candiba (1), Candido Sales (1), Capim Grosso
(1), Cícero Dantas (1), Feira de Santana (3), Ilhéus (1), Itapebi (1), Jaborandi (1), Jequié (1), Manoel Vitorino
(1), Maragojipe(1), Porto Seguro (1), Salvador (4), Santa Brígida (1), Seabra (1), Simões Filho (1) e Uruçuca
(1). (Fonte: Planilha paralela — Divep/Suvisa/SESAB).
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Quanto à vigilância laboratorial, dentre as amostras de sorologia IgM processadas, 10.706 foram reagentes, representando 63,9% de positividade. Em relação ao monitoramento dos sorotipos virais de 2011 até o momento, houve circulação
dos 04 sorotipos virais da Dengue (Graf. 3). Contudo, em 2013 dentre os municípios notificantes (406), 100 identificaram o sorotipo circulante, sendo que 95 municípios isolaram DENV-4, 1 isolou DENV-2 (Itanhém) e 17 isolaram DENV-1.

Gráfico. 3 - Distribuição mensal dos sorotipos identificados pelo isolamento viral, Bahia, 2011-2013*

Fonte: LACEN/SESAB

* Dados sujeitos a alterações

Dados preliminares de 2014
Os dados preliminares do sistema de informação de agravos (Sinan) registram 352 casos de Dengue notificados
pelos municípios da Bahia no ano de 2014, entre os quais destacam-se Salvador (127), Feira de Santana (53 casos), Itabuna (46), Jequié (22 casos) e Teixeira de Freitas (15). No ano de 2013, no mesmo período, foram notificados 3.905 casos, representando redução de 90,9%. Essa redução se deve também ao atraso na atualização das informações.
Dentre as 129 amostras de sorologia IgM processadas pelo Lacen, 27,9% foram positivas para Dengue.
Até o momento há registro de 2 casos graves, com um (01) óbito confirmado no município de Coaraci.
De acordo com o monitoramento da transmissão da Dengue nos municípios do estado pelo GT Dengue/Divep,
considerando diversos indicadores, no momento há 18 municípios em fase 1 (indicando início da transmissão) e 02 municípios em fase 2 (indicando intensificação da transmissão). Para cada fase são recomendadas ações específicas nos diversos componentes do programa de controle da dengue, visando evitar ocorrência de epidemias.

