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Resumo
A dengue é uma doença infecciosa viral aguda de transmissão vetorial. No Brasil 

e em Itabuna tem apresentado elevado grau de morbidade e mortalidade e provocado graves 
epidemias nos últimos anos. O objetivo deste artigo é descrever o perfil epidemiológico dos 
casos de dengue em Itabuna entre 2000 e junho de 2009. Os dados foram obtidos do Sistema 
de Informação de Agravos de Notificação, Programa de Febre Amarela e Dengue e Centro de 
Pesquisas do Cacau. Foram analisadas as variáveis sexo, faixa etária, bairro de residência e ano 
de ocorrência. No município, no período estudado, foram notificados 31.290 casos, 8,5% do 
total da Bahia. Observou-se, uma alça epidêmica da doença em 2003, com taxa de incidência 
oito vezes superior à do Estado e outra em 2009, quase doze vezes maior que a da Bahia. A 
maioria dos casos ocorreu entre janeiro e abril, meses com as maiores médias de precipitações 
pluviométricas. No bairro de Fátima, o sexo feminino e indivíduos de 20-39 anos foram os mais 
acometidos. As formas graves da dengue atingiram 92 pessoas em 2009, a maioria entre 5-14 
anos. Concluiu-se que a dengue é um importante problema de saúde em Itabuna, cuja situação 
agrava-se pela circulação concomitante de três sorotipos e pelos elevados níveis de infestação 
vetorial.
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EPIDEMIC PROFILE OF DENGUE IN THE MUNICIPAL DISTRICT OF ITABUNA (BA),
 2000-jun. 2009

Abstract
Dengue is an acute infectious viral disease of vector transmission. In Brazil and 

in Itabuna, it has shown a high morbidity and mortality rate and has caused severe epidemics 
in recent years. The aim of this article is to describe the epidemic profile of the dengue cases 
in Itabuna between 2000 to 2009. The data was collected from the Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação, Programa de Febre Amarela e Dengue and Centro de Pesquisas do 
Cacau. Gender, age group, neighborhood of residence and year of occurrence were the analyzed 
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variables. It was observed, an epidemic loop of the disease in 2003, with Rate of Incidence eight 
times superior to the one of the State and another in 2009, almost twelve times bigger than that 
of Bahia. Most cases happened between January and April, months with the largest averages of 
rain precipitations. In the Fátima neighborhood, women and 20-39 year-old individuals were the 
most affected. The serious forms of dengue affected 92 people in 2009, the majority between5-14 
years old. Dengue is a serious health problem in Itabuna, the situation of which becomes worse 
for the concomitant circulation of three serotypes and for the high levels of vectorial infestation. 

Key words: Dengue. Aedes. Epidemic.

PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE LA DENGUE EN EL MUNICIPIO DE ITABUNA (BA), 
2000-jun. 2009

Resumen
La dengue es una enfermedad infecciosa viral aguda de transmisión vectorial. En 

Brasil y, en el municipio de Itabuna, ha presentado elevada tasa de morbidad y mortalidad, 
provocando en los últimos años graves epidemias. El objetivo de este artículo es describir el 
perfil epidemiológico de los casos de dengue en Itabuna entre 2000 y 2009. Los datos se 
obtuvieron en el Sistema de Información de Agravos de Notificación, Programa de Fiebre 
Amarilla y Dengue y Centro de investigaciones del Cacao. Fueron analizadas las variables 
sexo, edad, barrio y año del registro. En el municipio fueron notificados 31.290 casos, 8,5% 
del total del estado de la Bahia. En 2003 se observo una alta epidémica de la enfermedad, 
con una tasa de incidencia ocho veces superior a la del Estado y otra, en 2009, casi doce 
veces mayor que el estado de la Bahia. La mayoría de los casos se registró entre enero y 
abril, meses con el mayor índice pluviométrico. En el barrio de Fátima, el sexo femenino y 
los individuos de 20 a 30 años fueron los más afectados. En 2009, las formas graves de la 
dengue acometieron 92 personas, la mayoría entre 5 y 14 años. Se concluye que en Itabuna, 
la dengue es importante problema de salud, cuya situación se agrava en función de la 
circulación concomitante de tres sorotipos y por los elevados niveles de infección vectorial.

 
Palabras-clave: Dengue. Aedes. Epidemia.

INTRODUÇÃO 

A dengue tem se destacado como uma das mais importantes doenças reemergentes 

no mundo. No Brasil, constitui-se um dos principais problemas de saúde pública por seu elevado 

grau de morbidade e mortalidade.1-5 A doença é definida como um subproduto das mudanças 

ambientais, climáticas e sociais, além da urbanização desordenada e acelerada, com condições 

insatisfatórias de saneamento básico, abastecimento de água e coleta de lixo, sendo considerada 

uma das doenças infecciosas de maior incidência nas áreas intertropicais.6,7 Associado a toda 
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esta questão econômica e social, o permanente intercâmbio de pessoas e mercadorias, além da 

ineficácia das políticas públicas, dificultam o controle do vetor, propiciando sua dispersão.1-4,6,7

É uma doença febril aguda, causada por um vírus do gênero Flavivírus, da família 

Flaviviridae, RNA de fita simples, com quatro espécies descritas, denominadas de sorotipos: 

DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4.3,5,8-11 O vírus da dengue é transmitido pela saliva da 

fêmea dos mosquitos do gênero Aedes contaminados, sendo o Aedes aegypti seu principal 

vetor, o qual apresenta grande adaptação à vida urbana.1-3,6-8,10,11 O mosquito é antropofílico, 

com atividade hematofágica diurna, e utiliza-se preferencialmente de depósitos artificiais de 

água limpa para colocar seus ovos, apesar de larvas já terem sido encontradas em água poluída, 

evidenciando uma grande capacidade de adaptação.2,3,5,11-13 

A fêmea do Aedes aegypti contamina-se com o vírus da dengue depois de sugar o 

sangue de um indivíduo contaminado na fase virêmica, ou seja, quando se encontra com doença 

febril aguda, e é capaz de transmitir o vírus verticalmente a sua geração seguinte. O período 

de incubação nos humanos é de 4 a 7 dias, podendo variar entre 3 a 14 dias. Neste período, o 

paciente pode ou não apresentar sintomas.3,9,11

A apresentação clínica da doença, tanto em crianças como em adultos, pode 

variar em gravidade, dependendo da cepa e dos sorotipos do vírus infectante, assim como 

do estado imunológico, idade e genética do paciente.3 A forma clássica da dengue é muito 

variável; geralmente apresenta febre alta, em torno de 390 a 400, de início abrupto, seguida 

de cefaleia, mialgia, prostração, artralgia, anorexia, astenia, dor retro-orbitária, náuseas, 

vômitos e exantema, podendo ocorrer hepatomegalia dolorosa, dor abdominal generalizada ou 

manifestações hemorrágicas.3,8,11,14-16 A dengue hemorrágica apresenta sintomas iniciais muito 

parecidos com os da dengue clássica, mas, neste caso, os sintomas podem evoluir rapidamente 

para manifestações hemorrágicas e choque.3,8,11,14-16 

Até 2006, a FHD no Brasil predominava entre 20 a 40 anos de idade. Entretanto, 

em 2007, verificou-se que a maioria dos casos ocorreu entre menores de 15 anos.1,17-20 A alta 

densidade vetorial existente no país, a população suscetível, a elevação da temperatura, os 

índices pluviométricos e a umidade relativa do ar permitem a ocorrência de maior número de 

casos com a introdução de um sorotipo.

No período estudado, observaram-se elevadas taxas de incidência da dengue no 

município de Itabuna, com aumento considerável das formas graves da doença e dos óbitos. 

A gravidade desta situação, associada à notificação dos dados epidemiológicos registrados 

pela Secretaria Estadual de Saúde na cidade, foram fatores determinantes para sua escolha 
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como objeto deste estudo para que, mediante maior conhecimento sobre as características 

epidemiológicas da dengue e de suas formas graves no município, seja possível contribuir com 

as pesquisas científicas que propõem melhor controle da doença e compreender os motivos 

que levam ao aumento dos casos.

Desta forma, este trabalho tem como objetivo descrever o perfil epidemiológico 

dos casos notificados de dengue no período de 2000 a junho de 2009 no município de Itabuna 

(BA) e relacionar o número de casos notificados com a precipitação pluviométrica mensal no 

período e com o IIP/LIRA.

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi desenvolvido um estudo descritivo da endemia de dengue com períodos 

epidêmicos que acomete o município de Itabuna (BA) no período de 2000 a junho de 2009, 

tendo como população os casos notificados da doença em sua forma clássica e as graves, inclusive 

com a verificação de óbitos. A escolha do período do estudo deveu-se à maior consistência das 

informações disponibilizadas pelos órgãos de Saúde Pública e pelo fato de as formas graves 

terem surgido nesses últimos seis anos.

 Os dados foram obtidos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN versão Windows e Net), disponibilizados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica 

(DIVEP) da Secretaria Estadual de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), onde constam informações 

da Ficha Individual de Notificação (FIN). As variáveis utilizadas nas análises foram: sexo, faixa 

etária, bairro de residência e ano de ocorrência. Após a limpeza do banco de dados, os mesmos 

foram analisados segundo sua frequência absoluta e relativa, verificando-se, além dos valores 

obtidos, a incidência por sexo, faixa etária, local de residência e ano de ocorrência. Para 

verificação da significância estatística, foi utilizado o valor de p<0,05 como ponte de corte. Os 

coeficientes de incidência anuais foram calculados pela divisão do número total de casos de 

cada período pela respectiva estimativa da população daquele ano e multiplicados os resultados 

por 100.000. Os coeficientes de incidência por faixa etária também foram calculados pela 

divisão do número de casos do grupo etário pela respectiva estimativa de sua população e 

multiplicados os resultados por 100.000. Os dados de estimativa populacional para cálculo de 

coeficientes foram obtidos no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), disponíveis 

no site eletrônico do DATASUS.

Foram utilizados dados do Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC), vinculado à 

Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) e ao Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) sobre precipitação pluviométrica mensal, os quais foram 

comparados com o número de casos mensais notificados da doença.
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O Programa de Febre Amarela e Dengue (FAD) da Secretaria Municipal de Saúde 

de Itabuna forneceu dados sobre os Índices de Infestação Predial (IIP) e sobre o Levantamento 

do Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRA), por ciclo de execução, os quais também foram 

comparados com o número de casos notificados da doença no período. O LIRA é um 

levantamento amostral feito em um período de tempo menor que o do método tradicional, 

capaz de identificar a densidade larvária e os criadouros preferenciais nos espaços intra-urbanos. 

Todas as análises foram executadas no Programa Excel e no pacote estatístico Epi-Info versão 

Windows, 3.4.3, sendo os dados apresentados sob a forma de gráficos e tabelas.

RESULTADOS

No município de Itabuna, no período estudado, foram notificados 31.290 casos, 

correspondentes a 8,5% do total do estado da Bahia. Analisando-se a curva da doença, observa-se 

que no início do estudo, em 2000, o número de casos e taxa de incidência era, respectivamente, 

1.279 e 650,31/100.000 habitantes, coeficiente este 671,4% superior ao da Bahia naquele ano 

(84,3/100.000 habitantes). No ano seguinte, em 2001, observa-se redução tanto no número de 

casos como no risco de adoecer, 458 e 231,51/100.000 habitantes, voltando a crescer nos anos 

subsequentes, atingindo, em 2003, um total de 5.811 indivíduos doentes e taxa de incidência 

de 2.902,80/100.000 habitantes, oito vezes maior que o do estado naquele ano, e 1.153,9% 

do que o verificado, em 2001, neste município. 

Vale ressaltar que uma das alças epidêmicas da Bahia ocorreu em 2002 e, neste 

município, foi deslocada para o ano seguinte. Em 2004, a doença reduziu-se significativamente 

em Itabuna, apresentando apenas 118 notificações e taxa de incidência de 58,62/100.000 

habitantes, voltando a crescer novamente em 2005, atingindo 3.827 indivíduos e risco de 

adoecer de 1.877,68/100.000 habitantes. Os anos de 2006 e 2007 apresentaram os menores 

valores, tanto em número de casos, respectivamente, 147 e 128, como em taxa de incidência, 

70,70/100.000 habitantes e 62,03/100.000 habitantes, respectivamente. Em 2008, o número 

de casos e o risco de adoecer voltaram a elevar-se. Contudo, os valores máximos do período 

estudado foram atingidos em 2009, observando-se respectivamente 15.197 e 7.095,58/100.000 

habitantes. Neste último ano, os valores aumentaram mais de 11 vezes em relação ao valor da 

taxa do estado (Gráfico 1).
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Gráfico 1. Número de casos notificados e Taxa de Incidência de dengue – Itabuna (BA) – 
2000-jun. 2009

Fonte: DIVEP/SESAB

No intervalo estudado, o maior número de casos (10.885) ocorreu entre adultos 

jovens na faixa etária dos 20-39 anos, representando 34,78% dos casos notificados. Na faixa 

etária <1 ano, apesar dos 612 casos notificados representarem um resultado quantitativamente 

baixo (5,6% em relação ao total), 69,77% (427) desses casos foram notificados no primeiro 

semestre de 2009. Entre os indivíduos de 60 anos ou mais, o primeiro semestre de 2009 também 

foi responsável pela maioria dos casos, observando-se 669 dos 1.687 casos notificados (39,66%). 

Apesar dos menores de 20 anos não terem apresentado o maior número de casos, foram 

responsáveis pelas maiores taxas de incidência, principalmente os <1 ano, (1.842,26/100.000 

habitantes). A faixa etária de 60 anos ou mais foi a que apresentou as menores taxas de incidência 

da dengue (764,84/100.000 habitantes). Em todos os anos analisados, o caso clínico de alguns 

pacientes não foi notificado quanto à faixa etária (Gráfico 2).
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Gráfico 2. Média do número de casos notificados e Taxa de Incidência de dengue segundo 
faixa etária – Itabuna (BA) – 2000-jun. 2009

Fonte: DIVEP/SESAB/IBGE 

A maior frequência de casos de dengue, no período do estudo, foi registrada entre 

indivíduos do sexo feminino, os quais foram responsáveis por 54% (16.897) das notificações, 

observando-se diferença estatisticamente significante entre os sexos, p<0,05. Observa-se que 

5% (1.565) dos casos notificados de dengue não foram classificados segundo sexo. 

Na distribuição da doença por bairro, observa-se que a dengue esteve distribuída 

por quase todos os bairros de Itabuna, 87,34% do total de 79 existentes em 2009. Considerando 

todos os anos estudados, o bairro de Fátima foi o que apresentou o maior número de casos, 

7,6% (2.949), seguido do Centro, com 7,3% (2.293), Califórnia, 5,7% (1.793), São Caetano, 5,6% 

(1.748), Mangabinha, 4,2% (1.324), Conceição, 4,1% (1.273) e Santo Antonio, 3,7% (1.153), que, 

juntos, representaram 40,0% do total de casos registrados no município, revezando-se ano a ano 

como o bairro de maior número de casos registrados. Os bairros de Brasil Novo, Carlos Silva e 

Andaraí foram os que apresentaram o menor número de casos, verificando-se menos de 10 casos 

notificados em cada bairro durante todos os anos analisados (Tabela 1).
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Tabela 1. Número de casos notificados de dengue segundo bairro – Itabuna (BA) – 2000-jun. 
2009

Bairros 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Califórnia 75 22 98 416 7 162 11 10 155 837

Centro 79 27 123 326 6 275 9 5 167 1.278

Conceição 74 13 63 218 3 117 5 10 99 671

Fátima 92 45 121 524 9 218 12 12 190 1.159

Ferradas 30 7 40 262 4 114 8 3 26 370

Jardim Primavera 21 5 25 31 1 120 4 0 65 242

Mangabinha 54 20 49 115 2 241 4 5 97 737

Nova Ferradas 14 14 85 165 2 30 3 3 5 270

Nova Itabuna 18 3 34 60 0 43 2 5 24 295

Pedro Gerônimo 37 11 63 125 5 89 2 3 95 412

Santa Inês 39 6 64 0 7 102 3 3 141 306

Santo Antônio 86 63 114 360 9 238 12 3 153 116

São Caetano 87 22 124 146 10 280 9 5 187 878

São Pedro 38 26 86 261 1 90 0 5 65 376

Outros 483 133 641 2.056 48 1.559 61 54 890 5.533

Não informado 52 41 138 746 4 149 0 2 100 1.717

Total 1.279 458 1.868 5.811 118 3.827 145 128 2.459 15.197

Fonte: DIVEP/SESAB

Nos nove anos e meio analisados, a maior ocorrência dos casos de dengue no 

município de Itabuna ocorreu nos primeiros seis meses do ano. Chama a atenção o ano de 

2009, quando se verifica uma curva ascendente no número de casos, atingindo o máximo no 

mês de março, 5.612 indivíduos, o que representou um terço de todas as notificações do ano 

(15.197).

Quando se analisa a média mensal da precipitação pluviométrica e de casos 

notificados no período, verifica-se o caráter sazonal da doença, observando-se maior frequência 

de casos nos meses de fevereiro a maio, com pico nos meses de março e abril e uma acentuada 

redução a partir de maio até o final do ano. Esses meses coincidem com o período de final 

de verão e início das maiores médias de precipitações pluviométricas mensais registradas no 

período (Gráfico 3).
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Gráfico 3. Média do número de casos notificados de dengue e precipitação pluviométrica 
segundo mês – Itabuna (BA) – 2000-jun. 2009

Fonte: DIVEP/SESAB/CEPLAC/CEPEC/CLIMATOLOGIA.

O IIP, nos anos de 2000 a junho de 2009, apresentou valores médios anuais que variaram 

de 13,7%, em 2009, com apenas dois ciclos, a 4,4%, em 2003. Já dentre os ciclos, o maior (21,24%) 

e o menor (2,21%) foram encontrados no 1º ciclo de 2005 e 5º ciclo de 2002, respectivamente. Em 

nenhum ciclo este valor foi menor que 1%, valor recomendado pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) para evitar a ocorrência de grandes epidemias da doença (Tabela 2). 

Tabela 2. Índice de infestação predial e levantamento de índice larvário do Aedes aegypti em 
percentual segundo ciclo de atividades – Itabuna (BA) – 2000-jun. 2009

Ano
Ciclo

1º 2º 3º 4º 5º 6º Média

2000 9,34 4,71 4,06 7,55 - - 6,4
2001 19,64 15,99 8,42 6,14 6,67 - 11,4
2002 11,77 6,92 2,8 20,9 2,21 3,32 7,9
2003 4,85 3,84 3,67 4,18 5,21 - 4,4
2004 10,46 11,95 6,08 2,73 4,77 - 7,2
2005 21,24 10,75 9,73 4,5 4,02 - 10,04
2006 11,2 7,7 6,9 11,6 13,6 - 10,2
2007 16,8 9,2 6,2 4,4 5,9 - 8,5
2008 9,3 8,0 7,2 12,4 16,9 - 10,8
2009 16,8 10,6 - - - - 13,7

Fonte: DIVEP/SESAB.
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Relacionando o número de casos notificados e a média anual de IIP/LIRA, observa-se 

que este último indicador não influencia no curso da epidemia, pois nos anos em que estes valores 

estiveram altos, como em 2001, 2006 e 2007, respectivamente 11,4%, 10,2% e 8,5%, o número 

de casos foi relativamente baixo, 458, 145 e 128, na devida ordem. Exceção para o ano de 2009, 

quando ambos os valores foram altos – IIP/LIRA 13,7% e 15.197 casos (Gráfico 4). 

Gráfico 4. Número de casos notificados de dengue e média anual do índice de infestação 
predial/levantamento de índice larvário do Aedes aegypti – Itabuna (BA) – 2000-jun. 2009

Fonte: DIVEP/SESAB. 

Os casos de dengue grave, em Itabuna, só começaram a surgir a partir de 2003, 

coincidindo com a introdução do sorotipo DENV-3 no município. Foram notificados três casos 

graves naquele ano, seguidos de quatro em 2005 e apenas um em 2006. A partir de 2008, 

observa-se um aumento significativo da ocorrência e confirmação dessas formas graves, quando 

foram confirmados 25 casos neste ano e 92 até junho do ano seguinte. No período do estudo, 

ocorreram 11 óbitos, sendo dois em 2008 e nove até junho de 2009. 

Considerando 2009 como ano epidêmico para as formas graves da dengue, 

observa-se que de janeiro a junho foram notificados 298 casos, 1,96% de todos os notificados 

nesse ano, sendo 159 como suspeita de dengue com complicações e 139 como suspeita de 

FHD. Destes, foram confirmados 92 casos, sendo 50 como dengue com complicações, 39 

como FHD (7 FHD I, 27 FHD II, 5 FHD III) e 3 como SCD. O mês de março apresentou o maior 

número de casos de dengue com complicações, 130 (43,6%) e de FHD, 58 (41,7%).

Rev Baiana Saude Publica Miolo. V. 34 _ N.3.indd   674 31/3/2011   12:16:39



675

Revista Baiana
de Saúde Pública

v.34, n.3, p.665-681
jul./set. 2010

Dos casos suspeitos de dengue grave, tanto dengue com complicações como 

FHD, 152 (51%) ocorreram na faixa etária de 5-14 anos, mas apenas 58 (38,1%) desses casos 

foram confirmados nesta faixa etária (Gráfico 5).

Gráfico 5. Número de casos confirmados de dengue grave segundo faixa etária – Itabuna (BA) 
– jan./jun. 2009

Fonte: DIVEP/SESAB. 

Dos casos de dengue grave confirmados no período, 52 ocorreram entre indivíduos 

do sexo feminino, sendo responsáveis por 56,5% dessas notificações. Contudo, observa-se que 

os três casos confirmados de SCD, no município, ocorreram no sexo masculino.

Os sinais e sintomas mais prevalentes, observados nestes casos com suspeita de dengue 

grave foram manifestações hemorrágicas, febre, plaquetopenia, náusea e vômitos, dor abdominal, 

cefaleia, extravasamento plasmático, mialgia, hemoconcentração, prostração, diarreia e exantema. 

Apenas 7,38% dos casos tiveram prova do laço positiva, mas 6,38% apresentaram choque.

DISCUSSÃO

A dengue no município de Itabuna, no período estudado, constituiu-se em um 

sério e grave problema de saúde pública, caracterizado pela tendência a endemização com a 

ocorrência de picos epidêmicos sucessivos.
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No Brasil, em julho de 2002, foi implantado o Programa Nacional de Controle 

da Dengue (PNCD), para dar continuidade a algumas propostas do Plano de Intensificação 

das Ações de Controle da Dengue (PIACD), implantado em 2001, que enfatiza a necessidade 

de elaboração de pro gramas permanentes, com integração entre campanhas de informação e 

de mobilização populacional, vigilância epidemiológica e entomológica e com os Programas 

de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e de Saúde da Família (PSF), além do maior 

acompanhamento e supervisão das ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, estados e 

municípios.1,21,22 Esse programa tinha a meta de reduzir o IIP a menos 1% em todos os municípios, 

50% do número de casos de 2003 em relação a 2002 e 25% destes a cada ano, além de reduzir 

a letalidade por FHD a menos de 1%.12,23 Contudo, Itabuna não conseguiu atingir nenhuma 

dessas metas, apresentando taxas de incidência nos anos subsequentes maiores do que em 

2002, mantendo altos índices de infestação predial em todos os anos do estudo e ocorrência 

de epidemias sucessivas, apesar dos altos investimentos financeiros no combate vetorial, da 

capacitação dos Agentes Comunitários de Endemias e das campanhas publicitárias para a 

eliminação dos criadouros do Aedes aegypti.24

O que se observou neste município foram condições ambientais favoráveis à 

ocorrência de epidemias, pois, além de apresentar circulação permanente e concomitante 

dos dois outros sorotipos virais, encontrou uma população susceptível ao DENV-3, além de 

também dispor de uma infraestrutura de saneamento precária, como a maioria dos municípios 

do interior da Bahia.24 

No período analisado, houve um aumento considerável no número de casos 

notificados de dengue, dengue grave, incluindo dengue com complicações e FHD em menores 

de 15 anos, apontando para uma potencial mudança do perfil epidemiológico, pois, até 

2006, os casos notificados no Brasil predominavam na faixa etária de 20 a 40 anos de idade,12 

evidenciando maior susceptibilidade à infecção nesta faixa etária. 

Sendo dengue uma doença extremamente influenciada pelas condições de 

saneamento básico, principalmente no que se refere ao ofertado aporte de água que, quando 

não suficiente, obriga a população a armazená-la em tonéis e recipientes abertos ou não 

totalmente fechados, o que vem a se constituir em criadouro do Aedes aegypti, seu principal 

vetor. O considerável incremento do consumo de embalagens descartáveis e de pneus, os quais, 

quando não adequadamente recolhidos após sua utilização, devido à coleta de lixo inadequada 

e insuficiente, acabam dispostos de maneira imprópria no meio ambiente, acumulando 

principalmente água de chuva, também contribui para a multiplicação dos mosquitos.2,9 A este 

fato ainda se acrescenta o hábito da população de cultivar plantas de ambiente aquático, bem 
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como a não remoção de água em utensílios e tralhas de locais abertos, como fundo de quintal, 

que acumulam água das chuvas e servem de criadouro para o transmissor da doença.25 

Itabuna também é um centro regional de comércio, indústria e de serviços, 

com constante circulação de pessoas e mercadorias. Todas estas condições juntas criam um 

ambiente favorável à proliferação do vetor da dengue e o consequente aumento do número 

de criadouros.

Além disso, a alta densidade vetorial também pode estar relacionada à adaptação 

do Aedes aegypti a diferentes situações ambientais consideradas desfavoráveis, à capacidade 

deste vetor de fazer ingestões múltiplas de sangue durante um único ciclo gonadotrófico e à 

capacidade de fazer oviposições parceladas, o que aumenta sua possibilidade de infectar-se e 

de transmitir os vírus, dificultando bastante seu controle.2,12,13,26 

Foi estabelecida uma forte associação entre os níveis de incidência da doença 

e as estações chuvosas e as altas temperaturas, pois se verificou que estas interferem no ciclo 

reprodutivo do Aedes aegypti, nas atividades de repasto sanguíneo das fêmeas e na sobrevida 

dos mosquitos adultos, aumentando a probabilidade de infectadas completarem o período de 

replicação do vírus, tornando-se infectantes.19,27

Em Itabuna, o maior número de casos notificados de dengue ocorreu nos primeiros 

cinco meses de todos os anos analisados, correspondendo aos mais quentes e úmidos do ano, 

assim como observado no padrão nacional.7,8,11,13,28,29 O decréscimo nos meses mais frios e 

com menor umidade decorreu da redução na densidade vetorial, retratando a sazonalidade 

da doença.7,13,29 No entanto, em Itabuna, verifica-se que esta densidade vetorial, apesar de 

diminuir nos meses mais frios e menos úmidos, continua muito elevada quando comparada 

com os valores estabelecidos como normais para o país e o estado, predispondo a surtos da 

doença durante todos os meses do ano.13

Observou-se, em Itabuna, que a chuva e a temperatura de um determinado mês 

contribuíram para explicar o número de casos de dengue de dois até quatro meses depois, 

semelhante ao reportado em estudo realizado em 2004.6 Isto corrobora os valores do IIP 

observados durante o período do estudo no município, sugerindo a existência de reservatórios 

de água parada durante todo o ano, o que favoreceu a não se observar nenhum IIP/LIRA 

abaixo de 2% e que 87,23% dos índices encontravam-se acima de 3,9%, indicando risco de 

surto de dengue. Entretanto, foi observado que, mesmo com densidade vetorial baixa (IIP <1 

ou 2%), a transmissão viral continua ocorrendo se a população não for imune aos sorotipos 

circulantes.13 Isto constitui um significativo sinal de alerta no controle da dengue, visto que é 

possível adotar medidas preventivas anteriores ao período de maior transmissão da doença. 
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Como a dengue no município é um grave problema de saúde pública, mensagens informativas 

deveriam ser publicadas intensivamente durante todo o ano, desmistificando que dengue só 

ocorre no verão. 

Foi observado que os bairros de Itabuna que apresentaram maior ocorrência de 

casos de dengue possuem as maiores extensões territoriais, grande número de habitantes, estão 

próximos ao rio Cachoeira, possuem feiras livres, a maioria da população é de baixa renda e 

todos possuem algum córrego no qual são lançados esgotos a céu aberto. Deste modo, maiores 

e melhores investimentos deveriam ser feitos para resolver não só o problema da dengue, 

mas também de outras doenças redutíveis por saneamento, como as diarreias, hepatites e 

leptospirose, dentre outras. 

Associado a essa questão está o conteúdo publicitário informativo ineficaz, que não 

auxilia a população no reconhecimento dos sintomas básicos da FHD e da SCD. A informação 

disseminada, pelo contrário, ajuda a se ter uma representação errônea da FHD, visto que a 

associam a um quadro de grande hemorragia, prejudicando a percepção dos sinais de alerta da 

dengue que necessitam de tratamento médico urgente.28 Dessa forma, torna-se fundamental 

divulgar de forma clara e correta informações relacionadas à sintomatologia da dengue clássica 

e hemorrágica durante todo o ano, em vez de priorizar a doença somente durante epidemias.

É necessário compreender que a comunicação, a educação e a mobilização social, 

por si só, não são capazes de produzir mudanças. Existe a necessidade de integração desses 

meios com a vigilância epidemiológica, com o combate químico, físico e biológico do vetor e 

com a vigilância entomológica, além da promoção de ações de saneamento básico, para que 

ocorra o controle efetivo da doença. Este problema de saúde pública não dispõe de soluções 

imediatistas, necessitando da participação governamental e de toda a sociedade num processo 

contínuo.13,20,21,25 

Em vez da realização de ações emergenciais de combate às epidemias, é crucial 

que permaneçam ações preventivas.25 Em virtude da gravidade da dengue no Brasil e em 

municípios como Itabuna, associada à grande dificuldade para controlá-la, investimentos em 

pesquisa direcionados para melhor esclarecimento da dinâmica da infecção e aprimoramento 

das ações antivetoriais são fundamentais.12,21 É preciso investigar melhor a fisiopatologia da 

doença e os fatores de risco relacionados à ocorrência das formas graves, além de desenvolver 

uma vacina e estabelecer melhores alternativas para o controle do vetor, incluindo mudanças 

ambientais e de infraestrutura urbana. A dengue não é um problema específico da área da 

saúde e sim da competência e responsabilidade de outros setores como educação, saneamento 

e infraestrutura, dentre outros.
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A análise dos dados coletados permitiu concluir-se que o estudo do perfil 

epidemiológico da dengue, no período analisado, confirma que a doença continua sendo um 

grave problema de saúde pública na cidade. Associada à urbanização acelerada, às facilidades 

de transporte entre regiões, ao permanente intercâmbio entre pessoas e mercadorias e à elevada 

infestação pelo Aedes aegypti durante todo o ano, a circulação permanente e concomitante de 

três sorotipos virais aumenta a probabilidade de contínuas epidemias e ocorrência de formas 

graves.8,30 Almejam-se, portanto, medidas eficazes e permanentes que interrompam a circulação 

do vírus ou, ao menos, contenham seu avanço. Entretanto, o elevado número de casos e as altas 

taxas de incidência registradas na cidade expõem a ineficácia das medidas de combate vetorial, 

atualmente única forma de controle da doença. 

Desta forma, este estudo constitui-se em uma ferramenta relevante no 

direcionamento de medidas futuras para elaboração de novas políticas públicas efetivas no 

controle da doença, além de servir para comparar e avaliar a efetividade das medidas de 

controle já existentes.
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