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PEAs Arboviroses são doenças causadas por arbovírus. São

classificados como arbovírus os vírus que são transmitidos
e realizam parte do seu ciclo replicativo através de vetores
como insetos e aracnídeos. Os vírus do dengue (DENV),
Zika (ZIKV) e Chikungunya (CHIKV) são os causadores das
arboviroses de maior importância em saúde pública e
possuem como principal vetor, no Brasil, o mosquito Aedes
aegypti. (LOPES et al., 2014)

O controle da transmissão das arboviroses, dada a sua
complexidade, prescinde de estratégias transversais que
envolvem diversas áreas técnicas da saúde e também
ações intersetoriais que podem incluir a Defesa Civil,
Forças de Segurança Pública, assistência social, entre
outros. No setor saúde, a vigilância em saúde das
arboviroses integra uma série de atividades como vigilância
epidemiológica, vigilância entomológica e vigilância
laboratorial. (BRASIL, 2009)

Dada a endemicidade de pelo menos três diferentes vírus
no nosso estado, nos casos suspeitos de arboviroses o
diagnóstico laboratorial é importante do ponto de vista
clínico, contribuindo com o correto diagnóstico diferencial
entre as arboviroses e garantindo adequada conduta clínica
ao paciente, assim como do ponto de vista epidemiológico,
permitindo monitorar a circulação dos vírus nas diferentes
regiões de saúde do estado ao longo do tempo e
subsidiando as ações da vigilância em saúde.
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VIGILÂNCIA LABORATORIAL DAS
ARBOVIROSES
A vigilância epidemiológica das arboviroses, com apoio da vigilância
laboratorial desses vírus, possibilita conhecer o número de casos
confirmados, a distribuição de casos de Dengue, Chikungunya e Zika por
sexo, faixa etária, número de óbitos e taxa de letalidade e mortalidade;
proporção de sorotipos isolados e taxa de positividade das provas
laboratoriais por tipo de exame solicitado (BRASIL, 2019).

Os exames específicos para diagnóstico laboratorial do Dengue, da Zika e da
Chikungunya são divididos em métodos diretos e indiretos. No LACEN PE, o
método direto utilizado é a amplificação e pesquisa de material genético dos
vírus com detecção em tempo real (RT-PCR). Para realização do RT-PCR, as
amostras precisam ser coletadas no pico da viremia, que ocorre em média até
o 5º dia de início dos sintomas da doença. A investigação por métodos diretos
é importante em contextos de cocirculação de DENV, ZIKV e CHIKV,
realidade do Estado de Pernambuco. (CALVO et al., 2016).

Além da pesquisa do DNA ou RNA viral, também pode ser realizada a
pesquisa de anticorpos IgM e IgG por testes sorológicos (utilizando-se
principalmente ensaios imunoenzimáticos – ELISA), sendo esta uma forma de
diagnóstico indireto. Para tanto, as amostras devem ser coletadas quando
houver anticorpos circulantes contra os vírus em níveis detectáveis, sendo
este período tipicamente a partir do 6º dia de início de sintomas da doença.
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O sistema responsável pelo cadastro, envio e emissão dos resultados das
análises destas amostras é o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL).
Através dos relatórios gerados pelo GAL é possível acompanhar os resultados
liberados das amostras e sistematizar informações relativas às arboviroses de
acordo com as Semanas Epidemiológicas (SE) e Gerência Regional de Saúde
(GERES).
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COVID-19 E ARBOVIROSES
Nos meses de abril e junho, em função do aumento do número de casos de
arboviroses no Estado de Pernambuco, foi realizada investigação de possíveis
casos de coinfecção entre arboviroses e COVID-19. 

Para isto, foram realizadas coletas simultâneas de amostras para diagnóstico
destes agravos dos pacientes com sintomas mistos/indeterminados nas
Unidades Sentinelas para vigilância de síndrome Gripal (Policlínica Arnaldo
Marques, Hospital Jaboatão Prazeres, SPA Olinda, Hospital Maria Cravo
Gama e Policlínica Amaury Coutinho) na região metropolitana do Recife.

Os resultados foram monitorados semanalmente para verificar a ocorrência
de coinfecção. Não foram identificadas, nas análises realizadas no período, a
presença de pacientes com resultados positivos para COVID-19 e
arboviroses de forma concomitante.



Foram processadas 7546 amostras para o diagnóstico de Chikungunya por
Sorologia, sendo 2317 processadas para IgM e IgG simultaneamente;
observou-se um percentual de positividade de 61% para a pesquisa de IgM e
86% para a pesquisa de IgG. Destas amostras, 52% foram enviadas por
municípios da I GERES e 13% da II GERES. Para as análises de Biologia
Molecular foram recebidas 5291 amostras, sendo 52% provenientes da I
GERES. O percentual de positividade para estas amostras no Estado foi de
19%, sendo necessário observar o período ideal de obtenção das amostras
para garantir a sensibilidade do teste (Tabela 1).

Tabela 1. Percentual de positividade para o diagnóstico de Febre Chikungunya por tipo de exame
solicitado e GERES, 2021
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VIGILÂNCIA LABORATORIAL -
FEBRE CHIKUNGUNYA

Nota: Dados analisados em 28/03/2022, sujeitos a alteração. 



Em relação à distribuição dos resultados por semana epidemiológica,
podemos observar no Gráfico 1 que o número absoluto de amostras positivas
para Chikungunya nas análises sorológicas aumentou de forma consistente
até a 24° Semana Epidemiológica (SE). Na semana 27 foram registrados os
maiores números de amostras positivas para os exames Sorológicos. A
pesquisa de CHIKV por RT-PCR apresentou menor variação na curva de
positividade em comparação com os exames sorológicos. A SE 45 apresentou
o maior total de amostras positivas para Chikungunya por RT-PCR.
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Gráfico 1 - Curva de positividade de amostras de Chikungunya por tipo de exame solicitadoe
Semana Epidemiológica , 2021. 

Fonte: Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), LACEN PE (2022)

Nota: Dados analisados em 28/03/2022, sujeitos a alteração. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1ISCS_pt-PTBR948BR948&biw=1440&bih=757&sxsrf=AOaemvLTwzZnPfeyNMixMuK42BhVv_FaxA:1638470092281&q=Chikungunya&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwih3cze4MX0AhVeqZUCHYx_B9EQkeECKAB6BAgBEDo


Ao longo do ano de 2021 foram analisadas 11226 amostras para pesquisa de
anticorpos do tipo IgM e 5347 para a pesquisa de RNA viral por RT-PCR,
sendo o maior percentual proveniente da I GERES para ambas metodologias
(44% e 56%, respectivamente). O percentual de positividade dos exames
para detecção de IgM no estado foi de 25% em 2021, e a pesquisa de RNA
viral resultou em 4% de amostras positivas.
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Tabela 2. Percentual de positividade para o diagnóstico de Dengue por tipo de exame solicitado e
GERES, 2021.

VIGILÂNCIA LABORATORIAL -
DENGUE 

Nota: Dados analisados em 28/03/2022, sujeitos a alteração. 



Ao analisar a distribuição de amostras positivas por semana epidemiológica,
observa-se que a análise de biologia molecular (RT-PCR para o DENV) teve
resultados positivos distribuídos de maneira uniforme ao longo do ano. Há,
também, uma tendência de crescimento do número absoluto de amostras
positivas para a pesquisa de IgM até a SE 27, semelhante ao observado para
os exames de Chikungunya. As semanas epidemiológicas 24, 25, 26 e 27
ocorreram entre os meses de junho e julho, período que pode concentrar
grandes volumes pluviométricos sem redução significativa de temperatura,
características climáticas importantes no Nordeste que favorecem o aumento
do Índice de Infestação predial por Aedes aegypti e consequente aumento na
circulação dos arbovírus. (BESERRA et al., 2006) (Gráfico 2)

PÁGINA 10

Gráfico 2. Curva de positividade de amostras de Dengue por tipo de exame solicitado e Semana
Epidemiológica , 2021.

Fonte: Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), LACEN PE (2022).

Nota: Dados analisados em 28/03/2022, sujeitos a alteração. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1ISCS_pt-PTBR948BR948&biw=1440&bih=757&sxsrf=AOaemvLTwzZnPfeyNMixMuK42BhVv_FaxA:1638470092281&q=Chikungunya&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwih3cze4MX0AhVeqZUCHYx_B9EQkeECKAB6BAgBEDo
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Para o diagnóstico da infecção pelo vírus Zika, foram processadas 2627
amostras para a pesquisa de anticorpos do tipo IgM e 5569 amostras para a
pesquisa do RNA viral por RT-PCR. Observa-se um percentual de
positividade menor que 1% para ambas metodologias, com destaque para a
pesquisa de IgM das amostras provenientes da VI GERES com 2,8% de
positividade. Nenhuma amostra foi recebida da X GERES para a pesquisa de
RNA viral durante todo o ano de 2021. Várias regionais não tiveram nenhum
exame positivo no período analisado. 

Tabela 3. Percentual de positividade para o diagnóstico de Zika por tipo de exame solicitado e
GERES, 2021. 

VIGILÂNCIA LABORATORIAL -
INFECÇÃO PELO VÍRUS ZIKA 

Nota: Dados analisados em 28/03/2022, sujeitos a alteração. 
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