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NOTA TÉCNICA N° 002/2014

Ementa:  Orientação  para  solicitação  e  envio  de
amostras para Pesquisa do Vírus Chikungunya 

Visando  orientar  as  Regionais  de  Saúde  e  outros  locais  que  enviam  materiais  para  o
Lacen/PR, e tendo em vista o seu papel como Laboratório de Referência em Saúde Pública,
seguem as informações e os procedimentos a serem adotados:

A infecção pelo vírus Chikungunya deve ser considerada em pacientes com:
 Início agudo de febre;
 Poliartralgia; 
 Viajantes que voltaram recentemente de áreas com transmissão conhecida do vírus.

Para a solicitação de Pesquisa do Vírus Chikungunya, seguir os procedimentos abaixo:
 Coletar sangue sem anticoagulante;
 Centrifugar e separar, no mínimo, 3,0 mL de soro;
 Congelar imediatamente;
 Cadastrar no GAL como “Arbovírus”;
 Preencher todos os campos,  inclusive informar  dados clínicos,  data de início dos

sintomas, data da coleta da amostra e histórico de viagens pertinentes;
 Em “Observação” escrever: “Amostra Suspeita de Chikungunya”;
 Encaminhar Ficha do SINAN;
 Encaminhar  para  Lacen/PR  –  Unidade  Guatupê,  em  caixa  de  isopor  com  gelo

reciclável ou gelo seco a fim de manter a amostra congelada.

NOTA: 
 Se a coleta da amostra ocorrer  em até 8 (oito)  dias após o início dos sintomas,

coletar 01 (uma) amostra;
 Se a coleta da amostra ocorrer com mais de 8 (oito) dias após o início dos sintomas

será necessária uma segunda amostra de 2 ou 3 semanas após a primeira coleta.
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