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Casos de dengue na Região Autónoma da Madeira – atualização 10/10/2012

1. A 3 de Outubro de 2012 foram notificados dois casos autóctones de febre de dengue na Ilha da
Madeira (Região Autónoma da Madeira);
2. Apesar dos mosquitos Aedes aegypti, vetores da infeção, terem sido identificados em 2005,
nesta Ilha, nunca, até agora, tinham ocorrido casos de febre de dengue;
3. No seguimento das análises laboratoriais conduzidas pelo Instituto Nacional de Saúde Dr.
Ricardo Jorge, confirma-se a existência de atividade epidémica do vírus dengue do serotipo
DEN-1;
4. Situação epidemiológica:
 Até ao momento, cumulativamente, foram confirmados 18 casos de dengue
 De acordo com a definição de caso (critério clínico) foram registados, até ao
momento, 191 casos prováveis
 Foram hospitalizados 26 doentes desde o início do surto
 Neste momento estão hospitalizados 11 doentes;
5. As medidas de prevenção e controlo implicam atuação em 4 frentes:
 Informação dos cidadãos
 Luta contra os mosquitos na perspetiva de:
- reduzir a densidade das populações de mosquitos em todas as fases do ciclo de vida
(larvar e adulta)
- prevenir o risco de exportação dos mosquitos Aedes aegypti para outras regiões
 Resposta dos serviços de saúde
 Articulação entre todos os sectores da Sociedade, designadamente Saúde, Educação,
Ambiente, Agricultura e Segurança;
6. Foi criado um Comité Científico que engloba especialistas da Direção-Geral da Saúde, Instituto
Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Instituto Português do Sangue e da Transplantação e
Instituto de Higiene e Medicina Tropical, a fim de acompanhar a evolução dos trabalhos;
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7. Representantes da Direção-Geral da Saúde mantêm-se em contacto permanente com as
Autoridades de Saúde da RA Madeira, do European Centre for Disease Prevention and Control
de Estocolmo (ECDC) e Organização Mundial da Saúde (OMS);
8. Para aconselhamento ou esclarecimento pode ser contactada a Linha Saúde 24 (808 24 24 24);
9. Informação adicional em:
 Direção-Geral da Saúde (microsite da Dengue): www.dgs.pt
 Microsite da dengue do Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP –
Região Autónoma da Madeira: http://iasaude.sras.gov-madeira.pt/
 Site do ECDC - http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

Francisco George
Diretor-Geral da Saúde
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