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NOTA TECNICA ARBOVIROSES Nº 01/2017 – LACEN/SUVISA/SESAB
Assunto: Diagnóstico laboratorial dos casos notificados das arboviroses:
Dengue, Zika e Chikungunya

No ano de 2017, até a semana epidemiológica (SE) 11 (21/03/2017), notificaram-se 782
casos suspeitos de Zika, 3.354 casos suspeitos de Chikungunya e 3.915 casos
prováveis* de Dengue no estado da Bahia, representando uma incidência de 5,14
casos/100 mil hab., 22,6 casos/100 mil hab. e 25,7 casos/100 mil hab., respectivamente
(Boletim Epidemiológico das Arboviroses nº 4/2017 - DIVEP/SUVISA/SESAB).
Diante da magnitude da situação epidemiológica do estado da Bahia, com a transmissão
simultânea de dengue, chikungunya e zika, o LACEN/BA informa que está realizando
sem restrição de recebimento de amostras as sorologias para o diagnóstico
laboratorial de Dengue e Chikungunya, assim como os Laboratórios Municipais de
Referência Regionais (LMRR) localizados em Serrinha, Paulo Afonso, Vitória da
Conquista, Brumado, Guanambi, Bom Jesus da Lapa, Ibotirama, Salvador, Jequié e
Porto Seguro estão aptos para realizarem estes exames em suas rotinas.
Com relação ao diagnóstico laboratorial do Zika vírus, somente estamos realizando RTPCR e estão mantidas as orientações abaixo:
o Nos municípios onde HÁ confirmação laboratorial da transmissão desse vírus
coletar e enviar amostras para o diagnóstico laboratorial de Zika SOMENTE para
os casos graves, grupos especiais (gestantes, menores de dois anos, idosos,
portadores

de

co-morbidades)

e

óbitos.

Nos

demais

casos

suspeitos

SUSPENDER a coleta de amostras para o diagnóstico laboratorial de zika;
o Em áreas onde NÃO há transmissão confirmada de Zika, coletar amostra dos
primeiros 20 casos suspeitos (atentar para definição de caso suspeito) e todos os
casos com complicações neurológicas, grupos especiais e/ou óbito. Caso essas
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20

amostras

já

tenham

sido

enviadas

ao

LACEN,

SUSPENDER

provisoriamente a coleta e envio, exceto para os casos supracitados;
o Após a implantação da sorologia para o Zika vírus no LACEN/BA e nos LMRR,
prevista para os próximos meses, nova Nota Técnica será publicizada.
Salvador (BA), 17 de março de 2017.
Aprovo a Nota Técnica Arboviroses nº 001/ 2017 – LACEN/SUVISA/ SESAB.

Zuinara Pereira Gusmão Maia
Diretora LACEN/BA
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