
 

 

 

Dengue na Ilha da Madeira ‐ situação em 01 de setembro de 2013 

 

Desde o início do surto de dengue, em setembro de 20121, na Ilha da Madeira (Região 

Autónoma da Madeira) foram notificados, através do Madeira Dengue Surveillance System, 

2187 casos prováveis 2  de febre de dengue, dos quais 1084 (50%) foram confirmados 

laboratorialmente.   

Desde a última atualização da DGS, de 19/05/13 (semana 20), foram reportados 9 novos casos 

prováveis de febre de dengue na Ilha. Todos foram sujeitos a investigação laboratorial, tendo 

sido confirmados apenas 2, importados da Venezuela.   

Todos os casos notificados evoluíram favoravelmente e não houve registo de óbitos. 

Desde que o surto foi considerado controlado, em 03/03/13 (semana 09), não foram 

identificados novos casos autóctones de dengue na Ilha. 

O sistema de vigilância entomológica, baseado em armadilhas para ovos e mosquitos adultos, 

foi redimensionado no sentido de aumentar a área de monitorização, passando a incluir todos 

os concelhos da Região, mesmo aqueles que não registavam atividade do vetor. O número 

atual de armadilhas de ovos é de 179 e o de formas adultas é de 16. Entre outros critérios, as 

armadilhas foram distribuídas numa malha regular de 200 metros, em zonas reconhecidas 

como sendo as de maior atividade do mosquito e com maior taxa de incidência de casos de 

dengue durante o surto. Verificou-se que, no período de 12/08/13 a 01/09/13 (semanas 33 a 

35), a média de ovos por armadilha foi inferior à registada em período análogo de 2012, 

representando uma variação de -76%. 

Apesar de atualmente não haver atividade epidémica de dengue na Ilha da Madeira, mantêm‐

se todas as medidas de vigilância, controlo e resposta consideradas adequadas. Mantêm‐se, 

também, as recomendações para proteção individual através da prevenção das picadas de 

mosquitos.    

A divulgação de informação sobre dengue é disponibilizada no microsite da dengue, em 

http://www.dgs.pt/?cn=683368347243AAAAAAAAAAAA e em http://iasaude.sras.gov-

madeira.pt/mosquitos/. 
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 Apesar do “alerta” do surto ter sido em outubro de 2012, o 1º caso de dengue ocorreu em setembro; 

 
2
 http://www.dgs.pt/upload/membro.id/ficheiros/i017887.pdf 

Publicado a 12 de setembro de 2013, em www.dgs.pt. 
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