
 
 
 
 
 

Secretaria Municipal da Saúde 
Diretoria de Vigilância em Saúde 

Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica 
 
 

1 

 

 
ALERTA EPIDEMIOLÓGICO Nº 01 SMS/DVIS/VIEP DE  07 DE ABRIL DE 2022. 

 

 
A Vigilância Epidemiológica de Salvador alerta para tendência de aumento de 

número de casos de dengue, chikungunya e zika em Salvador, a considerar a 

sazonalidade das arboviroses, que historicamente aponta para elevação importante de 

casos notificados entre março e junho. 

Até a semana epidemiológica 10 do ano em curso foram notificados 56 casos 

prováveis de dengue, 23 de chikungunya e 5 de zika, representando incidências, 

respectivamente, de 1,9; 0,8; e 0,2 por 100 mil habitantes. 

Ao se analisar o diagrama de controle da dengue e as médias móveis da 

chikungunya e zika, observa-se um reduzido número de casos notificados no ano corrente, 

o que pode ainda estar relacionado a pandemia, período em que houve redução brusca de 

notificação de doenças e agravos, diante da redução na busca do serviço de saúde, e por 

adaptações nestes serviços para atender as demandas oriundas da situação 

epidemiológica da COVID-19. 

 

Assim, todos os casos suspeitos de arboviroses devem ser notificados, para 

conhecimento da situação epidemiológica e planejamento das ações e serviços de saúde.  

 

Salienta-se que, caso o usuário esteja nos primeiros 5 dias de sintomas devem 

ser solicitados prioritariamente exames virológicos e/ ou de biologia molecular 

(BRASIL, 2021a; BRASIL, 2021b)  

 PCR – Exame de transcrição reversa seguida de reação em cadeia da 

polimerase (RT-PCR); 

o Em caso de pesquisa para dengue, a partir da amostra detectável de 

RT-PCR, é realizado o isolamento para identificação do sorotipo viral 

(DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4); 

 NS1 – Detecção de proteína do vírus (antígeno). 

Risco de aumento de casos de Arboviroses  
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A solicitação de exames deve corresponder a evolução clínica da doença, e por 

essa razão, a sorologia deve ser pedida a partir do 6º dia de sintoma, para detecção de 

infecções recentes e anteriores. Deve-se atentar para a possibilidade de reação cruzada 

na pesquisa de dengue com outros vírus circulantes por similaridade antigênica, o que 

reforça a importância de observação da janela imunológica e da história clínica. 

 

Recomendações: 

 Atentar para a saúde das gestantes com foco na proteção contra o Zika Vírus; 

 Fazer diagnóstico diferencial de arboviroses / COVID-19 / leptospirose e outras 

exantemáticas e de síndromes febris agudas; 

 Notificar todos os casos suspeitos de dengue e chikungunya no SINAN Online e de 

zika no SINAN NET; 

 Sensibilizar os profissionais de saúde para a suspeição dos sinais e sintomas 

compatíveis com Síndrome Congênita relacionada ao Zika Vírus (SCZV), para 

notifica-los no Registro de Eventos em Saúde Pública (RESP-Microcefalia); 

 Coletar oportunamente amostra para realização de exames laboratoriais. 
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