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Nota Técnica DG-CDA Nº 37/ 2017                        Recife, 10 de novembro de 2017. 

 

ASSUNTO: Atualização das orientações quanto à vigilância sentinela das 

Doenças Neuroinvasivas por Arbovírus de importância para saúde pública. 

 

 CONTEXTUALIZAÇÃO 

A tríplice epidemia causada por arbovírus, caracterizada pela circulação no 

Estado de Pernambuco dos casos de Dengue, Zika e Chikungunya, vem 

modificando o perfil epidemiológico do estado também por estar associada à 

possibilidade de aumento da ocorrência de manifestações neurológicas pós-infecção 

por estes agentes. Cenário semelhante ocorre em outras unidades federadas de 

diferentes regiões do território nacional  

 Neste cenário, por meio da Nota Técnica SEVS Nº 08/2016 de 20 de Maio de 

2016 e da Portaria SES Nº 390 de 14 de setembro de 2016, foi instituída pela 

Secretaria da Saúde do Estado de Pernambuco (SES-PE) a “Vigilância Sentinela de 

Doenças neuroinvasivas por Arbovírus". Posteriormente, por meio da Nota Técnica 

SEVS Nº 16/2017, foi publicada, em 24 de março de 2017, nova versão dessas 

diretrizes. Por fim, no último mês de setembro de 2017, a Secretaria de Vigilância 

em Saúde/Ministério da Saúde (SVS/MS), publicou o “Manual de Vigilância 

Sentinela de Doenças Neuroinvasivas por Arbovírus”, que atualizou todas as 

orientações sobre o tema. Esses documentos estão disponíveis no endereço: 

http://www.cievspe.com.  

Diante do exposto, a SES-PE, por meio da Diretoria Geral de Controle de 

Doenças e Agravos (DGCDA/SEVS/SES-PE), em consonância com as 

recomendações do Manual supracitado e com o objetivo de atualizar as orientações, 

em âmbito estadual, sobre a vigilância dos casos de manifestações neurológicas 

com história prévia de infecção por arbovírus, vem, mediante esta nota, ORIENTAR 

a todas as Unidades Sentinelas (US) sobre a atualização dos critérios de notificação 

e classificação final dos referidos casos. 

 

2. Definições de Caso 

2.1 Caso Suspeito 

Será considerado caso suspeito de doença neuroinvasiva por arbovírus, 

no âmbito do estado de Pernambuco, o paciente e/ou óbito com hipótese 

http://www.cievspe.com/
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diagnóstica de doença neuroinvasiva, internado em Unidade Hospitalar definida 

como Sentinela (US), E com história de infecção viral compatível com a 

sintomatologia de arboviroses até 60 dias antes do início dos sintomas neurológicos. 

Para fins desta nota técnica, será considerada como doença neuroinvasiva 

de importância para vigilância em saúde, no âmbito do estado de Pernambuco, os 

seguintes quadros neurológicos: encefalites, encefalomielite disseminada aguda 

(ADEM), meningoencefalites, mieloradiculite, mielites, mieloneuropatia, neurite 

óptica, Síndrome de Guillain-Barré e suas variantes de origem indeterminada. 

 

2.2 Caso Confirmado 

Será considerado caso confirmado todo paciente e/ou óbito que se 

enquadrou na supracitada definição de caso suspeito deste documento E que 

preencha um ou mais dos critérios a seguir: 

 Detecção viral por isolamento ou reação em cadeia da polimerase em tempo real 

(RT-PCR) em tecidos, sangue, líquor ou outros líquidos corporais. 

 Detecção de aumento de, pelo menos, quatro vezes nos títulos de anticorpos 

específicos da classe IgG entre amostras pareadas de soro, colhidas com 

intervalo de 10 a 21 dias, através dos métodos quantitativos ou semiquantitativos 

(ELISA ou inibição da hemaglutinação). 

 Detecção de anticorpos da classe IgM (ELISA) no líquor.  

 Detecção de conversão sorológica para IgM (ELISA) entre amostras pareadas de 

soro (não reagente no soro de fase aguda e reagente no soro de fase de 

convalescença). 

 Imuno-histoquímica positiva. 

 

2.3 Caso Provável 

Será considerado caso provável todo paciente e/ou óbito que se enquadrou 

na definição de caso suspeito E com resultado laboratorial positivo apenas por 

anticorpos da classe IgM para arbovírus na primeira amostra de soro, por meio da 

metodologia ELISA. 
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2.4 Caso Descartado 

Será considerado caso descartado todo paciente e/ou óbito que se 

enquadrou na definição de caso suspeito E: 

 Confirmou-se outro agente etiológico (excluindo os agentes da definição de 

confirmado), tais como: Epstein- Barr, Herpes vírus, Citomegalovírus, 

Campylobacter, entre outros, OU. 

 Diagnóstico laboratorial negativo para arboviroses (sorologia IgM, RT-PCR), com 

amostras que foram coletadas no período oportuno e conservadas 

adequadamente OU.  

 Que apresentou outro diagnóstico pelo médico, tais como: AVC, acidose 

diabética, entre outros. 

 

2.5 Caso Indeterminado 

Será considerado caso indeterminado todo paciente e/ou óbito que se 

enquadrou na definição de caso suspeito E não foi possível realizar exame 

laboratorial por motivo de perda de oportunidade ou recusa E/OU cujos resultados e 

informações disponíveis não permitam classificá-lo em outra categoria. 

 

2.6 Caso Excluído  

Para limpar a base de dados será excluído, pela Área Técnica de Vigilância 

das Síndromes Congênitas e Neurológicas relacionadas às arboviroses, o caso que 

não cumprir qualquer critério para notificação ou que estiver duplicado. Esse registro 

não deve entrar na contabilidade da série histórica. 

 

P.S.: na situação em que não houver detecção de genoma viral nos líquidos 

analisados e que os exames para detecção de anticorpos permitirem preenchimento 

de critérios de caso provável ou confirmado para DENV e ZIKV simultaneamente, o 

caso será classificado como provável ou confirmado (respectivamente) para 

“flavivírus”. 
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3. Notificação 

3.1 Notificação de caso suspeito 

Conforme estabelecido desde a Nota Técnica SEVS Nº 08/2016, ficam 

mantidas como unidade hospitalar sentinela para vigilância de doença neuroinvasiva 

por arbovírus: o Hospital da Restauração, o Hospital Correia Picanço e o 

Hospital Mestre Vitalino. Essas unidades, por meio das equipes de Vigilância 

Epidemiológica Hospitalar (VEH-NEPI), manterão a rotina de notificação imediata 

(em até 24 horas) dos casos suspeitos de doença neuroinvasiva por arbovírus. Os 

casos deverão ser preenchidos na ficha de notificação (anexo 1), digitalizadas e 

encaminhadas por e-mail para a Área Técnica de Vigilância das Síndromes 

Congênitas e Neurológicas relacionadas às arboviroses (e-mail: 

sindromesneurologicaspe@gmail.com). 

Unidades Hospitalares, além das supracitadas, com interesse em assumir a 

função de "unidade hospitalar sentinela para vigilância de doença neuroinvasiva por 

arbovírus" devem cumprir os critérios contidos no "Manual de Vigilância Sentinela de 

Doenças neuroinvasivas por arbovirus" do Ministério da Saúde, disponível na página 

www.cievspe.com. 

 

3.2 Notificações Negativas 

A ausência de detecção de casos deve ser comunicada semanalmente pela 

unidade sentinela. Essa notificação negativa deve ocorrer a cada segunda-feira, com 

base no cenário da Semana Epidemiológica anterior. Essa informação deve seguir 

para a referida Área Técnica através do e-mail 

sindromesneurologicaspe@gmail.com. Tal procedimento indica que a unidade 

está alerta e executa vigilância ativa para a ocorrência do evento. 

 

4. Investigação Laboratorial 

O procedimento de diagnóstico laboratorial para investigação da doença 

primária (arbovirose) relacionada a este evento deverá cumprir método diagnóstico, 

quantidade de amostra e prazo de coleta estabelecido de acordo com o período de 

sintomas de cada enfermidade (arbovirose) sob suspeita (ver item 4.2). 

 

 

 

mailto:sindromesneurologicaspe@gmail.com
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4.1 Fluxo de envio de amostras 

 Os pacientes que atenderem a definição de caso suspeito deverão coletar 

amostras de soro, urina, líquor e vísceras (na eventual investigação de óbito) e 

encaminhar para o laboratório de referência Laboratório Central de Saúde Pública 

de Pernambuco (LACEN-PE). 

As amostras identificadas deverão ser enviadas para o LACEN-PE, após 

cadastro no sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) e acompanhadas 

EXCLUSIVAMENTE da ficha de notificação de doença neuroinvasiva por arbovírus 

(anexo 01), devidamente preenchida e cumprindo os demais critérios de 

recebimento de amostras biológicas pelo LACEN (anexo 02).  

Não serão aceitas para investigação laboratorial junto ao LACEN outros 

instrumentos de notificação. Nos casos de segunda amostra, o cadastro no GAL 

deverá repetir o número do cadastro da primeira amostra, destacando no formulário 

que se trata da coleta da segunda amostra. 

No caso da suspeita concomitante da ocorrência prévia de outros processos 

infecciosos virais ou bacterianos, também relacionados à ocorrência de síndromes 

neurológicas, o fluxo de investigação laboratorial destes deverá cumprir as diretrizes 

estaduais e nacionais estabelecidas para cada suspeita da respectiva enfermidade 

ou atender à solicitação médica para cada hipótese diagnóstica observada. 

 

4.2 Manejo laboratorial das amostras colhidas 

Soro – 1ª amostra (fase aguda) 

 ELISA-IgG/IgM para DENV, CHIKV e ZIKV 

      (independente do intervalo entre o início dos sintomas e a coleta) 

 RT-PCR para DENV, CHIKV e ZIKV 

      (se amostra colhida até o 5º dia de início dos sintomas) 

 

Soro – 2ª amostra (fase de convalescença) 

 ELISA-IgG/IgM para DENV, CHIKV e ZIKV 

       (independente do intervalo entre o início dos sintomas e a coleta) 
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LCR (amostra única) 

 ELISA-IgM para DENV,CHIKV e ZIKV 

      (independente do intervalo entre o início dos sintomas e a coleta) 

 RT-PCR para DENV, CHIKV e ZIKV 

      (se amostra colhida até o 30º dia de início dos sintomas) 

 

Urina 

 RT-PCR para ZIKV 

      (se amostra colhida até o 15º dia de início dos sintomas)  

 

4.3 ESPÉCIME CLÍNICA E QUANTIDADE:  

Sangue PCR e IgM:  

 Crianças – coletar, no mínimo, 03 ml e enviar o soro. 

 Adultos – coletar de 5 a 10 ml e enviar o soro. 

Obs.: Conservar o soro em freezer a -20°C e enviar ao LACEN-PE no prazo de até 

24h. 

 

Líquor PCR e IgM:  

 Crianças e adultos – coletar, no mínimo, 01 ml a partir do início dos sintomas. 

Obs.: Conservar o LCR em freezer a -20°C e enviar ao LACEN-PE no prazo de até 

24h. 

 

Urina PCR: 

 Crianças – coletar, no mínimo, 03 ml. 

 Adultos – coletar 10 ml. 

Obs.: Conservar a urina em freezer a -20°C e enviar ao LACEN-PE no prazo de até 

24h. 

 

Tecido Post morten:  

 A coleta de tecidos deve ser realizada em, no máximo, 24 horas após o óbito 

para isolamento viral ou histopatológico e imunohistoquímica. Priorizar coleta 

das bordas ou região lesionada de cada víscera, no tamanho mínimo de 01 cm3, 

por víscera. Todas as amostras devem ser congeladas o mais rapidamente 

possível a -70ºC e enviadas em gelo seco o suficiente para que as amostras 
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permaneçam congeladas até recebimento. Espécimes fixados em formalina não 

são testados e devem ser encaminhadas para os laboratórios de patologia. 

P.S.: Um total de 10% daqueles casos com histórico de exposição em áreas 

silvestres ou outras evidências clínicas-epidemiológicas E com resultados negativos 

para dengue, chikungunya e zika deverão ter alíquotas de suas amostras clínicas 

encaminhadas para o Laboratório de Referência para realização de diagnóstico 

diferencial para outros arbovírus (febre amarela, vírus da encefalite de Saint Louis, 

febre do Nilo, Oropouche, Mayaro, vírus das encefalites equinas). 

 

5. CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CASOS 

Para classificação final dos casos, a US deve, em modo contínuo, manter-se 

ciente das informações dos prontuários e de outros registros hospitalares dos 

pacientes. Ao identificar dados relevantes (resultado laboratorial, tratamento, alta, 

óbito, transferência de leito ou hospital e outros) que permitam o encerramento do 

caso, estes devem ser acrescentados na ficha de notificação/investigação.  

Essa ficha, com as referidas atualizações, deve ser novamente digitalizada e 

encaminhada para o mesmo e-mail da Área Técnica de Vigilância das Síndromes 

Congênitas e Neurológicas relacionadas às arboviroses. 

 

6. CONTATO 

Para maiores informações consulte o site http://www.cievspe.com. Em caso 

de dúvida, entre em contato com a Área Técnica de Vigilância das Síndromes 

Congênitas e Neurológicas relacionadas às arboviroses, pelo e-mail: 

sindromesneurologicaspe@gmail.com ou através do telefone: (81) 3184-0216. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cievspe.com/
mailto:sindromesneurologicaspe@gmail.com
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Anexo 01 
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Anexo 02 

 

 


