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Distribuição de casos cumulativos
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Distribuição dos casos Covid-19 por idade

Fonte: Covid-19: Boletim Epidemiológico
Covid-Nº 111 - 13/07/2020



Municípios mais acometidos

Nº Município Confirmados Total
confirma

dos

Aguardando 

validação 

dos
municípios

% População

Coef. de 

Incidência/ 

1.000.000
hab

Nº de dias 

após o último

caso
confirmado

288 SALVADOR 36743 654 5813 43210 29 40,73 2872347 1.504,34 0

147 ITABUNA 1999 46 1609 3654 58 3,44 213223 1.713,70 0

112
FEIRA DE

SANTANA
4480 1 621 5102 27 4,81 614872 829,77 0

137 ILHÉUS 1508 8 343 1859 1 1,75 162327 1.145,22 0

192
LAURO DE

FREITAS
1792 1 1700 3493 25 3,29 198440 1.760,23 0

Laboratorial Clínico
epidemiológico

Teste
rápido

Fonte: Covid-19: Boletim Epidemiológico Covid-Nº 111 - 13/07/2020



Profissionais de saúde: categoria de risco

Fonte: Covid-19: Boletim Epidemiológico
Covid-Nº 111 - 13/07/2020



Áreas de risco no Estado da Bahia

Fonte: Covid-19: Boletim Epidemiológico Covid-Nº 111 - 13/07/2020



Óbitos por Covid-19: 1.105



Óbitos por faixa etária

Fonte: Covid-19: Boletim Epidemiológico Covid-Nº 111 - 13/07/2020



Óbitos por Covid-19 por dia

Fonte: Covid-19: Boletim Epidemiológico Covid-Nº 111 - 13/07/2020



Óbitos cumulativos desde início epidemia no Estado da 

Bahia

Fonte: Covid-19: Boletim Epidemiológico Covid-Nº 111 - 13/07/2020



Comorbidades associadas a óbitos por Covid-19

Fonte: Covid-19: Boletim Epidemiológico Covid-Nº 111 - 13/07/2020



Dados do Hemocentro do Estado do Rio de Janeiro – Prevalência de 
anticorpos para Covid-19 em doadores de sangue



Panorama da Dengue no Mundo

▪ Uma estimativa de modelagem indica 390 milhões de infecções por vírus da dengue por ano (IC de 95% 284-528 milhões), 

dos quais 96 milhões (67-136 milhões) se manifestam clinicamente (com qualquer gravidade da doença)1;

▪ 70% desse quantitativo na Ásia;

▪ O número de casos de dengue relatados à OMS aumentou mais de 8 vezes nas últimas duas décadas, de 505.430 casos em 

2000, para mais de 2,4 milhões em 2010 e 4,2 milhões em 2019. As mortes relatadas entre o ano 2000 e 2015 aumentaram 

de 960 para 40322;

▪ Em 2012, um surto de dengue nas ilhas Madeira resultou em mais de 2000 casos e casos importados foram detectados em 

Portugal e em 10 outros países da Europa;

▪ Casos autóctones são agora observados quase anualmente em muitos países europeus. Entre os viajantes que retornam de 

países de baixa e média renda, a dengue é a segunda causa mais diagnosticada de febre após a malária;

▪ Somente na região das Américas foram registrados 3,1 milhões de casos, com mais de 25.000 classificados como graves. 

Apesar desse número alarmante de casos, as mortes associadas à dengue foram menores do que no ano anterior;
1 Bhatt, S., et al., The global distribution and burden of dengue. Nature, 2013. 496(7446): p. 504–507.
2 OMS. Dengue and Severe Dengue. 23 jun 2020



PANORAMA DA DENGUE NA BAHIA SE 26: 29/12/2019 a 27/06/2020

CASO SUSPEITO DE DENGUE

Indivíduo que apresente febre usualmente entre 2 e 7 dias e duas ou mais das seguintes

manifestações: náuseas, vômitos, exantema, mialgias, artralgia, cefaleia, dor retroorbital, petéquias ou 

prova do laço positiva, leucopenia.

+ 

Reside ou tenha viajado nos últimos 14 dias para área onde esteja ocorrendo transmissão de dengue 

ou tenha presença de Aedes aegypti.



Tabela 1 - Distribuição dos casos suspeitos das arboviroses (Dengue, Zika e Chikungunya) por Núcleo Regional de Saúde (NRS), 
Bahia, 2020* 

NRS 
DENGUE CHIKUNGUNYA ZIKA 

TOTAL 

N % N % N % N 

CENTRO-LESTE 17.986 24,2 7.896 32,4 437 12,9 26.319

CENTRO-NORTE 5.001 6,7 2.734 11,2 44 1,3 7.779

EXTREMO-SUL 2.942 4 1.092 4,5 53 1,6 4.087

LESTE 14.416 19,4 8.744 35,9 1.024 30,3 24.184

NORDESTE 4.649 6,3 1.784 7,3 246 7,3 6.679

NORTE 2.290 3,1 134 0,5 119 3,5 2.543

OESTE 3.511 4,7 256 1 63 1,9 3.830

SUDOESTE 13.293 17,9 907 3,7 1.212 35,9 15.412

SUL 10.210 13,7 835 3,4 177 5,2 11.222

Total Geral 74.298 100 24.382 100 3.375 100 102.055

Fonte: DIVEP/Arboviroses: Boletim Epidemiológico 13/2020



PANORAMA DAS ARBOVIROSES NA BAHIA SE 26: 29/12/2019 a 27/06/2020

▪ A partir da análise espacial da incidência acumulada, até a Semana Epidemiológica 25, verifica-se 

que 298 municípios apresentaram CI ≥ 100 casos/100 mil habitantes para Dengue, 85 para 

Chikungunya e 20 para Zika;

▪ 71,5% dos municípios no estado da Bahia com coeficiente de incidência para Dengue maior do que 

100 casos por 100.000 habitantes;

▪ 20,4% dos municípios com coeficiente de incidência para Chikungunya maior do que 100 casos por 

100.000 habitantes;

▪ Vale destacar que CI acima de 100 casos/100 mil habitantes sinaliza um alerta para ocorrência de 

surtos.

Fonte: DIVEP/Arboviroses: Boletim Epidemiológico 13/2020



PANORAMA DA CHIKUNGUNYA NA BAHIA SE 26: 29/12/2019 a 27/06/2020

▪ Em relação aos dados de Chikungunya, foram notificados 23.311 casos prováveis para esse agravo

em 273 municípios (65,5%), apresentando coeficiente de incidência (CI) de 157,4 casos/100 mil 

habitantes. 

▪ Quando comparado ao mesmo período de 2019 (até SE 26), observa-se incremento de 434% no 

número de casos notificados. 

▪ As Regionais de Saúde que apresentaram maiores CI foram: Irecê (592,6 casos/100 mil habitantes), 

Feira de Santana (433,5 casos/100 mil habitantes), Seabra (397,3 casos/100 mil habitantes), Cícero

Dantas (274,9 casos/100 mil habitantes) e Cruz das Almas (270,9 casos/100 mil habitantes).

Fonte: DIVEP/Arboviroses: Boletim Epidemiológico 13/2020



PANORAMA DAS ARBOVIROSES NA BAHIA SE 26: 29/12/2019 a 27/06/2020

Apresentaram CI ≥ 100 casos/100 mil habitantes para as três arboviroses os seguintes municípios:

▪ Esplanada e Pedrão, ambos Regional Alagoinhas (NRS Nordeste)

▪ Boquira e Ibipitanga, ambos Regional de Boquira (NRS Sudoeste)

▪ Nova Fátima, Regional de Mundo Novo (NRS Centro-Leste)

▪ Riachão do Jacuípe, Regional de Feira de Santana (NRS Centro-Leste)

▪ Seabra, Regional de Seabra (NRS Centro-Leste), Jaguaquara, Regional Jequié (NRS Sul)

▪ Cachoeira, Regional Cruz das Almas (NRS Leste)

▪ Simões Filho e Vera Cruz, Regional Salvador (NRS Leste) 

Fonte: DIVEP/Arboviroses: Boletim Epidemiológico 13/2020



Distribuição dos 74.298 casos suspeitos de Dengue por

classificação

▪ Dentre estes, 18.361 casos (24,7%) foram classificados como Dengue Clássica, 

▪ 252 (0,3%) identificados por Dengue com Sinais de Alarme (DSA) 

▪ 27 (0,04%) como Dengue Grave (DG). 

▪ Permanecem em investigação 25.196 casos (33,9%)

▪ Foram descartados 6.928 casos (9,3%). 

▪ Entre os casos de Dengue com sinais de alarme e Dengue Grave 279 (0,4%) - 126 (45,2%) foram

confirmados por critério laboratorial, 83 (29,7%) por critério clínico-epidemiológico e 70 (25,1%) 

permanecem em investigação



Distribuição dos 67.370 casos prováveis de Dengue 

por risco de ocorrência de surtos

▪ Ao avaliar apenas os casos prováveis de Dengue (67.370 casos), verifica-se coeficiente de incidência (CI) de 454,8 

casos/100 mil habitantes no Estado da Bahia.

▪ De acordo com a classificação de risco para ocorrência de surtos e epidemias do Ministério da Saúde (<100 casos por 

100 mil hab = Baixo Risco; de 100 a 299 casos = Médio Risco e acima de 300 casos = Alto risco), o Estado da Bahia 

alcançou o limiar de Alto Risco. 

▪ Até a 26ª Semana Epidemiológica, 119 (28,5%) municípios apresentaram baixo risco, 114 (27,3%) médio risco e 184 

(44,1%) alto risco para ocorrência de surtos e epidemias. 

▪ Ou seja, mais de 70% dos municípios baianos estão com médio e alto risco de surtos e epidemias para o agravo.

Fonte: DIVEP/Arboviroses: Boletim Epidemiológico 13/2020



Distribuição dos 67.370 casos prováveis de Dengue 

por áreas de maior transmissão

▪ Dengue na Bahia considerando os três últimos anos epidêmicos (2015, 2016 e 2019), observa-se 

que em 2020, no período entre a SE 14 e SE 25, registrou-se maior número de casos da série

histórica.

As Regionais de Saúde com os maiores Coeficientes de Incidência (CI) foram: 

▪ Seabra (1.355,0 casos/100 mil habitantes), Jequié (1.354,2 casos/100 mil habitantes), Amargosa 

(1.190,5 casos/100 mil habitantes), Itaberaba (973,5 casos/100 mil habitantes), Serrinha (829,0 

casos/100 mil habitantes) e Vitória da Conquista (828,2 casos/100 mil habitantes). 

Fonte: DIVEP/Arboviroses: Boletim Epidemiológico 13/2020



Distribuição dos 27.729 casos com coleta de 

sangue para diagnóstico laboratorial de Dengue

▪ Com relação aos dados laboratoriais, até a 26ª SE, foram analisadas 27.729 amostras de casos

suspeitos de Dengue;

▪ 12.353 (44,5%) pelo antígeno NS1, das quais 1.694 (13,7%) tiveram resultado reagente; 14.987

(54,0%) por sorologia (pesquisa para anticorpos IgM), em que 5.404 (36,0%) apresentaram resultado

reagente; e 389 amostras (1,8%) através de biologia molecular - RT PCR, sendo detectado o vírus

dengue em 50 amostras (12,8%).

▪ A partir da análise foi detectado a co-circulação dos sorotipos DENV1 e DENV2 no estado, com 

predomínio do primeiro sorotipo (94% das amostras analisadas). 

Fonte: DIVEP/Arboviroses: Boletim Epidemiológico 13/2020



Covid-19 & Dengue em Jequié: exemplo de co-

circulação de 2 vírus em processos epidêmicos

▪ Na Região de Saúde de Jequié, a confirmação do primeiro caso de COVID 19 em 22/03/2020, já 

confirmados 2.658 casos, sendo 846 (31,8%) por RT-PCR, 1.804 (87,9%) por Teste Rápido, 2 

(0,2%) por teste imunológico utilizando o método ELISA para captura de IgM e 6 (0,1%) por 

critério clínico-epidemiológico1;

▪ Co-circulação de DENV-1 e DENV-2 em Jequié;

▪ Elevada incidência de Dengue: 1.354,2 casos por 100.000 habitantes.

Fonte: Sala de Situação de Enfrentamento à Pandemia Covid-19 da Região de Saúde de Jequié: Boletim Epidemiológico 10/2020



Casos novos de Covid-19: Jequié



Riscos de epidemias superpostas

Priorização de cuidados para 1 epidemia em detrimento da outra;

Sinais e sintomas de uma parcialmente semelhantes com a outra;

Subdiagnóstico de uma das epidemias por confusão diagnóstica com a outra;

Tratamento inadequado de uma das epidemias negligenciadas;

Aumento de mortalidade por ausência de diagnóstico, tratamento inadequado, e por possível co-
infecção.



Dengue

▪ A dengue é a doença transmitida por artrópodes mais comum e importante no mundo;

▪ A incidência da dengue aumentou dramaticamente nas últimas décadas, com estimativas de

40% a 50% da população mundial em risco para a doença em áreas tropicais, subtropicais e,

mais recentemente, até em áreas temperadas, com estimativa de 390 milhões de casos novos

por ano no Mundo;

▪ São 4 sorotipos de Dengue, no atual surto estamos participação do DENV-1 porém há

circulação no Estado da Bahia também do DENV-2;



Dengue

▪ A doença tem um período de incubação médio entre 4 a 10 dias (variação de 3-14 dias)

▪ Os sintomas da dengue geralmente duram de 2 a 7 dias.

▪ Muitos indivíduos com dengue podem apresentar-se com febre isolada, associada ou não a

mialgias que podem se manifestar como uma “dor nas costas”, sem outros sintomas.

▪ É por isso que em situações epidêmicas (de surtos) um paciente é considerado como suspeito

para Dengue se apresenta pelo menos um quadro febril inespecífico, sem achados

segmentares (tais como dor de garganta, tosse, ou dor ao urinar, por exemplo).

▪ Crianças menores do que 15 anos geralmente apresentam-se como uma síndrome febril não

específica, que pode ser acompanhada por exantema.



Diagnóstico clínico da Dengue



Nem sempre o paciente apresenta Dengue clássica

▪ Pacientes com dengue clássica apresentam-se com um pródromo de calafrios; exantema cutânea, incluindo 

rash máculo-eritematoso, ou petequial ou morbiliforme; rubor facial, que pode durar de 2 a 3 dias; além de 

cefaléia retroorbitária, mal-estar, e astenia;

▪ Mas inúmeros pacientes com Dengue podem apresentar-se com febre, dores pelo corpo, e com dor de 

cabeça, sem exantema. 

▪ Como muitos pacientes com a Covid-19 podem apresentar-se dessa forma também, o diagnóstico diferencial

no início dessas 2 patologias pode ser difícil.



Manifestações clínicas Dengue Covid-19

Febre Presente, podendo chegar a 39-40C Presente, porém geralmente até 38C

Mialgia Frequente e elevada intensidade Frequente e moderada a elevada 
intensidade

Dor de cabeça Muito frequente, atrás dos olhos Muito frequente, geralmente na 
cabeça toda, mas pode se localizar 
também atrás dos olhos

Náuseas Muito Frequente Muito Frequente

Exantema Máculo-eritmatoso difuso, 
morbiliforme, petequial

Não esperado

Sangramentos gengivorragias, epistaxes, metrorragia Não esperado

Dor de garganta, tosse, coriza Não esperado Manifestações esperadas



Não esquecer de realizar a prova do laço

▪ Medição indireta da permeabilidade vascular capilar

Para fazer o teste da prova do laço deve-se desenhar, no antebraço, um quadrado com uma área de 2,5 x 2,5 cm e 

depois seguir estes passos:

▪ Avaliar a pressão arterial da pessoa com o esfigmomanômetro;

▪ Insuflar novamente o manguito do esfigmomanômetro até ao valor médio entre a pressão máxima e a 

mínima. É feito o cálculo pela fórmula: Pressão Arterial Máxima + Pressão Arterial Mínima dividido por 2, ou 

seja, se o valor de pressão arterial for 120x80, deve-se insuflar o manguito até os 100 mmHg;

▪ Esperar 5 minutos com o manguito insuflado na mesma pressão;

▪ Depois de 5 minutos desinsuflar e retirar o manguito;

▪ Deixar o sangue circular por pelo menos 2 minutos.





Sinais de alarme são manifestações da gravidade dos 
distúrbios vasculares e sistêmicos

a) Dor abdominal intensa (referida ou à palpação) e contínua;

b) Vômitos persistentes;

c) Acúmulo de líquidos (ascite, derrame pleural, derrame pericárdico);

d) Hipotensão postural e/ou lipotimia;

e) Hepatomegalia maior do que 2 cm abaixo do rebordo costal;

f) Sangramento de mucosa;

g) Letargia e/ou irritabilidade;

h) Aumento progressivo do hematócrito.



Paciente com Dengue e cursando com choque pode ser 
confundido com Covid-19.

▪ O quadro mais importante a ser diagnosticado é o do choque compensado, pois nessa fase o doente
necessita de apoio hídrico e eletrolítico mas não tem ainda sinais graves do choque;

▪ Nessa fase o doente tem taquicardia, extremidades frias, pulso fraco e filiforme, redução da pressão
de pulso (< 20mmHg) que é a diferença entre a PAS e a PAD;

▪ Esse paciente frequentemente apresenta-se também taquipneico e oligúrico (< 400-500mL/dia ou
aproximadamente 20mL/hora em pacientes adultos).



Dengue grave representa o espectro mais grave de 
manifestações da doença

▪ Choque – ocorrendo quando um volume crítico de plasma é perdido através do extravasamento, geralmente 

ocorrendo entre os dias 4 ou 5 da doença, e frequentemente precedido por sinais de alarme;

▪ Acúmulo de líquidos com desconforto respiratório;

▪ Sangramentos graves;

▪ Disfunções orgânicas envolvendo o coração, pulmões, rins, fígado e SNC;



Diagnóstico laboratorial de Dengue

▪ NS1 positivo a partir do 1o. dia até o 6o. dia de sintomas;

▪ IgM positiva a partir do 5o-6o. dia de sintomas até 10o.-12o. dia;

▪ IgG positiva a partir do 9o.-12o. dia de sintomas e persiste para toda vida;

▪ Rt-PCR para Dengue nos primeiros 10 dias;



▪ Leucopenia➔ com monocitose é a regra em Dengue VERSUS  linfopenia (< 1000) na Covid-19; 

▪ Hematócrito➔ hemoconcentração vista na Dengue VERSUS hematócrito normal na Covid-19;

▪ Proteína C reativa➔ Geralmente menor do que 50 mg/L na Dengue VERSUS acima de 50mg/L no 

paciente mais grave na Covid-19;

▪ Plaquetas➔ Geralmente menor do que 100.000/mm3 na Dengue VERSUS plaquetas geralmente

normais na Covid-19; 

▪ TGO/TGP ➔ Comum esperar alterações na Dengue VERSUS geralmente normais na Covid-19;

Dengue versus Covid-19 pelo laboratório inespecífico



Classificação de risco



Manejo do paciente com suspeita de Dengue

O manejo adequado dos pacientes depende do reconhecimento precoce
dos sinais de alarme, das intervenções adequadas para cada estágio da
doença, da necessidade de re-estadiar os casos adequando a conduta
médica, e por isso é fundamental o exame físico repetido.



Grupo A

➔ Caso suspeito de dengue

➔ Não pertence a grupos especiais de atenção 

➔ Ausência de sinais de alarme



Conduta Grupo A

▪ Prescrever paracetamol e/ou dipirona;

▪ Não utilizar salicilatos ou anti-inflamatórios não esteroides;

▪ Orientar repouso e hidratação oral.





Grupo B

➔ Caso suspeito de dengue

➔ Ausência de sinais de alarme

➔ Apresenta sangramento espontâneo de pele (petéquias) ou induzido (prova do laço positiva) ou pertence a 

grupos especiais de atenção ou paciente com comorbidades



Conduta Grupo B

▪ Prescrever paracetamol e/ou dipirona;

▪ Não utilizar salicilatos ou anti-inflamatórios não esteroides;

▪ Orientar repouso e hidratação oral;

▪ Acompanhamento em leito de observação até resultados exames laboratoriais e 

evolução na unidade.





Grupo C

➔ Caso suspeito de dengue

➔ Presença de sinais de alarme



Conduta Grupo C

Para os pacientes do grupo C, o mais importante é iniciar a reposição volêmica imediata,

em qualquer ponto de atenção, independente do nível de complexidade, inclusive

durante eventual transferência para uma unidade de referência, mesmo na ausência de

exames complementares



Conduta Grupo C

➔ Os exames de imagem recomendados são radiografia de tórax (PA, Perfil) e ultrassonografia de abdome.

➔ Outros exames devem ser realizados conforme necessidade: glicemia, ureia, creatinina, eletrólitos, 

gasometria, TP e ecocardiograma.

➔ Proceder a reavaliação clínica (sinais vitais, PA, avaliar diurese: desejável 1 ml/kg/h 

➔ Manter hidratação de 10 ml/kg/hora, na segunda hora, com a avaliação do hematócrito em 2 horas (após a 

etapa de reposição volêmica)

➔ Os pacientes do Grupo C devem permanecer em leito de internação até estabilização e critérios de alta por 

um período de pelo menos 48 horas

➔ Se houver melhora clínica e laboratorial após as fases de expansão, iniciar a fase de manutenção:  25 ml/kg 

em 6 horas. Se houver melhora iniciar segunda fase.



Grupo D

➔ Caso suspeito de dengue

➔ Presença de sinais de choque [taquicardia, PA convergente, enchimento capilar lento (>2 seg), 

extremidades distais frias, pulso filiforme, hipotensão arterial, extravasamento liquidos com 

insuficiência respiratória], ou sangramento grave ou disfunção grave de órgãos (coração, SNC, 

dentre outros)



Conduta Grupo D

Reposição volêmica (adultos e crianças):

Iniciar imediatamente fase de expansão rápida parenteral, com solução salina isotônica ou Ringer Lactato: 20 

ml/kg em até 20 minutos, em qualquer nível de complexidade, inclusive durante eventual transferência para 

uma unidade de referência, mesmo na ausência de exames complementares.



Conduta Grupo D

▪ Repetir fase de expansão até três vezes

▪ Se houver melhora clínica e laboratorial após fases de expansão, retornar para a fase de expansão do 

grupo C e seguir a conduta recomendada para o grupo



Persistência do choque

➔ Se o hematócrito estiver em queda e houver persistência do choque – investigar hemorragias e avaliar a 

coagulação;

➔ Passar para uso de drogas vasopressoras como noradrenalina de forma mais rápida se houver persistência do 

choque após hidratação vigorosa.



Ht em queda, hemodinâmica normalizada

Porém paciente com desconforto respiratório :

possivelmente associada ao quadro

OU HIPERHIDRATAÇÃO

➔ Deve-se tratar com diminuição importante da infusão de líquido, uso de diuréticos e drogas 
inotrópicas, quando necessário.



Indicações para internação hospitalar

➔ Presença de sinais de alarme ou de choque, sangramento grave ou comprometimento grave de órgão (grupos C e 

D).

➔ Comprometimento respiratório➔ COVID-19

➔ Comorbidades descompensadas como diabetes mellitus , hipertensão arterial, ICC, uso de dicumarínicos, etc.



Indicações de alta hospitalar

▪ Estabilização hemodinâmica por pelo menos 48 horas;

▪ Quadro clínico sem sinais de gravidade;

▪ Hematócrito corrigido por pelo menos 24 horas;

▪ Plaquetas em elevação e acima de 50.000/mm3.




