


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.



▪ 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.

Dengue



Vírus 

• Cada sorotipo produz imunidade sorotipo específica para toda a vida e
durante poucos meses imunidade cruzada entre sorotipos;

• Todos os sorotipos podem causar doença severa;

• Existe variação genética entre cepas de um mesmo sorotipo sendo
algumas mais virulentas que outras.



O Vetor 

▪ Dispersão/densidade 

▪ Taxa de reprodução

▪ Ovos depositados/Larvas viáveis

▪ Vírus é transmitido pelas fêmeas durante repasto

▪ Capacidade de reprodução do vírus

▪ Transmissão intradomiciliar

Aedes Aegypti: Competência vetorial



Dengue - Epidemiologia

▪ Em 2016 foram notificados 1.483.623 casos prováveis de Dengue;

▪ Em 2017 foram registrados 239.389 casos prováveis de Dengue;

▪ Em 2018, de 1/1/2018 até 28/07/2018, foram registrados 187.830 casos prováveis de
dengue no país;

▪ Em 2018, no período acima, a região Centro-Oeste registrou o maior número de casos
prováveis (68.768 casos; 36,6%) em relação ao total do país, seguida das regiões
Sudeste (54.763 casos; 29,2%), Nordeste (50.629 casos; 26,9%), Norte (11.565 casos;
6,2%) e Sul (2.114 casos; 1,2%);

▪ Registrados 87 óbitos com taxa de letalidade de 36,3 por 100.000 casos da doença.





Gráfico - Casos prováveis de Dengue
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• * Até 28/07/2018 Fonte: Boletim Epidemiológico Ministério Saúde
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Casos Dengue 2018 e 2019 Feira de Santana

Semana epidemiológica 2018 2019

1 8 154

2 9 177

3 7 238

4 7 330

5 2 356

6 1 114

7 9 8

Total 43 1377



DIAGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE – MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, 
BAHIA Dados atualizados até dia 18/02/2019

SISPNCD
Percentual de Cobertura de Visitas Domiciliares

Nome do Município 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo 6º Ciclo
Cobertura 

Total

Feira de Santana 48,7% 52,5% 69,9% 65,7% 61,3% 52,5% 58,4%



Monitoramento semanal das Arboviroses (até 31.05.2019)

▪ Dengue – 31.955 casos novos

▪ Chikungunya – 1.095 casos novos

▪ Zika – 621 casos novos



Dengue: casos por classificação

Semana
epidemiológica

Dengue clássica
Dengue com 

sinais de alarme
Dengue 
Grave

Total

1 232 1 0 402

4 439 19 1 760

8 506 39 4 1.282

12 440 61 3 1.614

19 402 53 3 2.888

21 221 25 0 1703

Total 7.746 864 45 31.955

Óbitos ➔ 11 pacientes (7 Feira Santana, 2 Salvador, 1 Saubara, 1 Candeias)



Discussão casos de  
Dengue com óbito



Caso1

E.A.B.,46 anos, sexo masculino, residente em Salvador, 

Chefe de Cozinha



Trabalhou  

até o dia  

18/01

Dia 19/01

febre e

Cefaleia

Dia 20/01

Febre, Cefaleia,

dor intensa em

região orbital

De 20 a 22/01

Prostrado, dor no

corpo ecalafrios

Dia 22/01

Procurou UPA

e não foi

atendido.

orientaçãoDia 22/01 Por  

de familiares, a

procurou outra

tarde

UPA:

Atendido e liberado. Feito  

250 ml de soro e prescrito

Ibuprofeno 6/6 h por 05  

dias

De 23 a 25/01 em  

casa, Prostrado e  

administrando  

medicação  

receitada pela UPA

Dia 26/01. Atendido

em Clinica Particular:

Diagnóstico clínico de

Prescrito:

Tilex e

DENGUE.

Dipirona,  

Omeprazol

Dia 28/01

retorna a clínica

particular. A

médica orienta

procurar a

emergência

Dia 04/02 Paciente

entra em contato

com amédica. Ela

recomenda ir de

imediato a

emergência

relata a

não vai a

Dia 04/02  

médica que  

emergência. A médica  

estará deinforma que

plantão numa UPA e

solicita ir no dia seguinte

que será atendido.

Dia 05/02 Atendido na

UPA que a  médica indicou,

Atendido,  

para Sala

encaminhado  

Vermelha,

Solicitado Regulação

Dia  

Transferido

06/02

para

estabelecimento  

hospitalar.

Dia 07/02

Óbito



▪ No dia 05.02.2019 tinha febre, mialgia, cefaleia, exantema, vomitos, náuseas, além de
petéquias;

▪ Evoluiu no próprio dia 05.02.2019 com letargia, sangramento de mucosas, taquicardia,  
extremidades frias, aumento no tempo de enchimento capilar, além de dificuldade
respiratória, e  disfunção renal;

▪ Tinha Ht/Hb nesse dia de 32,5%/10,0g%; Leucograma=5530;

Plaquetas=2.800  Teste rápido para Dengue IgM+

Evolução do quadro



▪ Porque o paciente foia óbito?

▪ Inicia os sintomas no dia 19.01 e vai a óbito em 07.02;

▪ O que poderíamos ter feito para reverter oquadro?

▪ A quantidade de soro fisiológico administrada na UPA foi de 250mL. Essa quantidade é

recomendada?

▪ Também foi prescrito o uso de Ibuprofeno. O que vocês acham dessa recomendação? Ela pôdeter  

contribuído com alguma disfunção dopaciente?

▪ O paciente tinha sinais de alarme ou gravidade?

▪ Quais?

Desfecho do caso



Caso 2

K.B.M., 20 anos, sexo feminino, residente em Candeias



▪ Paciente relatou febre, cefaleia, mialgia, dor nas costas, sem exantema, em 08.01.19, atendida
em hospital da região nodia 10.01.19 e liberada com sintomáticos;

▪ Em 13.01 dá entrada as 9:00hs novamente no hospitalar a partir do SAMU com quadro de
vômitos, dor abdominal, sangramentos em mucosas (retal), dando entrada com FC=138
FR=20 PA=90/60 mmHg, temperatura de 34C, e rebaixamento níveis de consciência. Feito
diagnóstico de meningite bacteriana, colhido liquor, hidratada e uso de antibióticos;

▪ Laboratório de 13.01 com Ht/Hb=36,1%/12,2g%; Leuco=4900 (seg=67% linf=21%
atip=20%); Plaquetas=104.000; Cr=0,7; Ureia=23; liquor normal;

▪ Evolui para óbito nesse mesmo dia as 20:35 hrs. IgM positivo para Dengue (resultado post-
mortem);

EVOLUÇÃO DO CASO



▪ Porque o pacientefaleceu?

▪ Ele tinha sinais de alarme para Dengue? Quais?

▪ A evolução foi de 5 dias entre a data do início dos sintomas e o óbito;

▪ O que poderia ter sido feito para se evitar o óbito?

DESFECHO



Caso2

Foi realizado prescrição e administração de hidratação de 1500 ml + 1000 ml de SF 0,9% de forma contínua
após admissão em 13.01.19. A vigilância epidemiológica identificou informações no prontuário compatível
com dengue e sinais de alarme

Dia 13/01/19 Conduzida pelo  

SAMU as  09:00h para outro

Municipal

hematêmese,

Hospital  

apresentando  

dejeções fecais

sangramentos,

com  

cefaleia,

mialgia, rebaixamento do  

nível de consciência

Dia 13/01/19 - PA 90x60

com déficit de controle de

volume, plaquetas: 104 mil,

Piora do quadro, evolução

para óbito as 20:00h desse

dia

Dia 08/01/19 Febre, Dia 10/01/19 Atendida no hospital
cefaleia, mialgia e Municipal, com Febre, cefaleia,
dor nascostas. mialgia, dor nas costas, vômitos,

sonolência, leucopenia e

Rebaixamento do nível de

consciência foi medicado e liberado.

Não recebeu hidratação, não

recebeu orientação de hidrataçãoe

de sinais dealarme.



Caso3

C.M.O., 18 anos, sexo feminino, residente em Feira de

Santana, estudante



▪ Paciente relatou no dia 21.01.19 tontura, dor no peito, boca amarga, cefaleia, mal estar;

▪ Dia 22.0.19 procurou a Unidade de Saúde Local - USF com os mesmos sintomas e foi atendida pela técnica de  
enfermagem. Aferido PA: 110x70 T= 36.5 C e liberada para casa;

▪ Dia 24.01.19 foi para Policlínica da área de abrangência com febre, cefaleia, tonturas, náuseas, vômitos, mialgia,  artralgia, 
aumento da dor no peito que irradiava para as costas, sendo medicada com Dipirona IM e liberada para  casa;

▪ No mesmo dia 24.01.19 paciente evoluiu com desmaios e com o agravamento do quadro clinico, ocasião em que a  família 
procurou uma UPA onde foi hidratada com 500 ml de SF, metroclopramida, dipirona, diclofenaco de  potássio e Ranitidina;

▪ Dia 25.01.19 evoluiu com piora de todos os sintomas sendo encaminhada pela família para uma Policlínica onde já  chegou 
com hipotensão arterial, sudorese, e re-encaminhada novamente para UPA;

▪ Nesse mesmo dia realiza coleta de sangue para investigação de Dengue (NS1 e IgM reagentes), apresentando dor  
abdominal, vômitos persistentes e hipotensão postural, evoluindo para óbito nesse mesmo dia;

EVOLUÇÃO DO QUADRO



▪ No dia 22.01.19 a paciente poderia ter tido alguma ação que pudesse ter impedido a progressão

para o óbito?

▪ No dia 24.01.19 a paciente apresentava sinais de alarme?  A conduta de hidratação foi adequada?  

O uso de  antiinflamatórios foi benéfico?

▪ No dia 25.01.19 evoluiu com piora de todos os sintomas,

porque?  Paciente foi a óbito por Dengue. Porque não teve

hemorragias maciças?

DESFECHO



Inicio dos

21/01/19

sintomas:  

(tontura,

dor no peito, boca

amarga, cefaleia, mal

estar)

Dia 22/01/19 procurou a Unidade de

Saúde Local - USF com os mesmos

sintomas e foi atendida pela técnica

de enfermagem. Aferido PA: 110x70

T=36.50Ce liberada para casa

Dia 24/01/19 foi para Policlínica da

área de abrangência com

cefaleia, tontura, náusea,

febre,

vômito,

mialgia, artralgia, aumento da dor no

peito e irradiando para as costas,

tonturas com piora do estado geral,

sendo medicada com Dipirona IM e

liberada para casa.

No dia 24/01/19 paciente evoluiu com  

desmaios e com o agravamento do

quadro clinico, ocasião que a família

procurou uma UPA onde foi hidratada

500 ml de SF, metroclopramida, dipirona

e diclofenaco de potássio e Ranitidina.

Hipótese diagnóstica cefaleia e

Arboviroses.

Dia

piora

25/01/19

de todos

evoluiu com

os sintomas

sendo  

família

encaminhada  

para uma

pela  

outra

Policlínica onde já chegou com

hipotensão, sudorese sendo

encaminhada novamente para

UPA.

Dia 25/01/19 realiza coleta

de sangue para investigação

de Dengue (NS1 e IgM

REAGENTES), apresenta sinais

de alarme (dor abdominal,

vômitos persistentes e

hipotensão postural) e evolui  

para óbito



Caso 4

T.S.T., 27 anos, sexo masculino, residente em Feira de 

Santana, estudante.



▪ Paciente no dia 12.02.19 compareceu a UPA com queixa de febre, cefaleia, mialgia, exantema, dor nas
costas, náuseas, conjuntivite e prova do laço positiva. Foi instalado SF 250mL, e mantido na
unidade;

▪ Resultado do hemograma em 14.02.19 : leuco: 6.900 plaquetas: 183 e hematócrito46,0%;

▪ No dia 14.02.19, segundo informações da UPA, o paciente solicitou alta a pedido, saindo da
unidade. Na unidade foi orientado sobre a hidratação oral;

▪ No dia 15.02.19 paciente foi atendido na Policlínica com dor abdominal intensa, sudorese,
hipotensão e fadiga. Aferido PA 80x60mmhg. Foi solicitado regulação pela policlínica e transferido
para hospital. No entanto paciente evolui para óbito nesse mesmo dia. NS1 reagente para Dengue;

▪ Tempo entre início dos sintomas e óbito de 3 dias;

EVOLUÇÃO DO CASO



▪ O paciente já tinha sinais de alarme no início da doença?Quais?

▪ A hidratação venosa foi adequada?

▪ Porque o paciente solicitou altaa pedido?

▪ Porque um tempo entre início dos sintomas e óbito tão curto?

DESFECHO DO CASO



Inicio dos

sintomas

12/02/19

Dia 12/02/19 compareceu  aUPA

com queixa de febre, cefaleia,

mialgia, exantema, dor nas costas,

náuseas, conjuntivite e prova do

laço positiva. Foi instalado SF

500ml e coletado hemograma.

Resultado do hemograma

em 14/02/19 : leuco: 6.900

plaquetas: 183 mil e

hematócrito 46,00.

No dia 14/02/19, segundo

informações da UPA, o paciente

solicitou liberação saindo da

foiNa unidade

sobre a hidratação

unidade.  

orientado  

oral.

15/02/19 paciente foi

com dor

No dia  

atendido na  

abdominal sudorese,

hipotensão e

Policlínica  

intensa,  

fadiga. Aferido PA

80x60mmhg. Foi solicitado regulação

pela policlínica e transferido para

hospital. No entanto paciente evolui  

para Óbito neste dia.

Dia 15/02/19 feito

coleta para dengue

e resultado foi NS1

reagente para

Dengue.



Caso 5

JVFM, 8 anos, sexo masculino, residente em Feira de Santana,
estudante



▪ Pacienteno dia 04.02.19 internado em hospital com febre, mialgia, cefaléia, dor nas costas,
e dor retroorbital.  Tem anemia falciforme;

▪ Em 07.02.19 tem teste rápido para Dengue IgG(-) e IgM(-), e nesse dia tinha
plaquetas=160.000, com Ht/  Hb=34,8%/11,4g%;

▪ Em 10.02.2019 evolui com choque e falência de múltiplosórgãos;

DESFECHO DO CASO



▪ Como a sua doença associada (anemia falciforme) pode ter colaborado para o óbito?

▪ Porque o teste rápido para Dengue foi negativo?

▪ Há alguma preocupação para esses pacientes com anemia falciforme quando fazem quadro
de Dengue?

DESFECHO DO CASO



Caso 6

MJR, 64 anos, sexo feminino, residente em Feira deSantana,
lavadeira.



▪ Pacienteno dia 14.02.19 apresentava febre, sem exantema, sem mialgia ou cefaléia;

▪ Evolui com hipotensão arterial, vindo a falecer em 18.02.2019;

▪ Dengue pode cursar com febresomente?

▪ Alguma atenção a idade do paciente com Dengue?

EVOLUÇÃO DO CASO



Distribuição dos óbitos por Dengue, segundo  Faixa Etária,Bahia, 2019*

FaixaEtária n
05 a 09 anos 1
15 a 19 anos 1
20 a 29 anos 2
40 a 49 anos 1
60 a 69 anos 1
Total 6

Fonte: SINAN ONLINE

*Dados sujeito àalterações

Idadedetalhada n
08anos 1
18anos 1

20anos Mediana 1

27anos 27anos 1
46anos 1
64anos 1

Total 6



Município deResidência n

Candeias 1

Feira de Santana 4

Salvador 1

Total 6

Distribuição dos óbitos notificados de Dengue, segundo  município de
residência, 2019*

Fonte: SINAN ONLINE

*Dados sujeito àalterações



Critério deConfirmação n

Laboratorial 5

EmInvestigação 1

Total 6

Distribuição dos óbitos notificados de Dengue,  segundo critério de 
confirmação, 2019*

Fonte: SINAN ONLINE

*Dados sujeito àalterações



Sexo n %

Masculino 2 33,3%

Feminino 4 66,7%

Total 6 100%

Fonte: SINAN ONLINE

*Dados sujeito àalterações

Distribuição dos óbitos notificados de Dengue,  segundo critério de 
confirmação, 2019*



Obrigado !

Contato:  antoniobandeira@gmail.com

Diretoria de Vigilância Epidemiológica/DIVEP/SESAB
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