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RESUMO

A circulação simultânea dos vírus da dengue (DENV), zika (ZIKV) e chikungunya (CHIKV) no Brasil tem sido motivo de preocupação entre as 
instâncias de Vigilância em Saúde e na sociedade em geral. Estas arboviroses podem ser transmitidas pelo mesmo vetor e os sinais e sintomas 
podem ser semelhantes (febre, mialgia/artralgia e exantema, dentre outros). A ocorrência de manifestações neurológicas associadas à dengue foi 
descrita inicialmente em 1976, podendo surgir em vigência de doença aguda ou como manifestação pós-infecciosa, consequência de reações 
imunológicas. A febre de chikungunya pode evoluir com manifestações atípicas graves, especialmente quando acomete crianças, idosos, 
gestantes, pacientes com comorbidades e aqueles em uso de alguns medicamentos. São descritas como formas atípicas neurológicas da doença: 
meningoencefalite, convulsão, encefalopatia , síndrome de Guillain-Barré (SGB), dentre outras. A febre pelo vírus Zika tem sido associada ao 
aumento do número de casos de SGB e à ocorrência de microcefalia em recém-nascidos de mães com quadro sugestivo de infecção pelo ZIKV na 
gestação. Neste cenário, é fundamental que os serviços de saúde se organizem de forma a promover assistência adequada ao paciente, com 
profissionais capacitados, principalmente no que diz respeito ao diagnóstico precoce das formas graves. O Hospital Federal dos Servidores do 
Estado (HFSE) é um hospital geral, de ensino, referência para doenças infecto-parasitárias e para VE em âmbito hospitalar no estado do Rio de 
Janeiro. O objetivo deste estudo foi descrever o perfil clínico epidemiológico dos pacientes notificados no HFSE com síndromes neurológicas 
potencialmente associadas aos arbovírus  DENV, CHIKV e ZIKV, nos anos de 2015 e 2016. Trata-se de um estudo clínico-epidemiológico 
observacional, com análise de bases de dados secundárias do HFSE e coleta de dados em prontuários médicos e nas fichas de investigação 
epidemiológica do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do HFSE.  Critérios de inclusão:  a) casos notificados de síndrome 
neurológica (encefalite, meningoencefalite, paralisia flácida aguda, mielite, encefalomielite disseminada aguda e/ou SGB, de origem 
indeterminada e registro de infecção viral prévia até 60 dias antes do início do quadro neurológico, confirmados laboratorialmente ou não; b) 
casos notificados de síndrome neurológica sem registro de infecção viral prévia 60 dias antes do início do quadro neurológico mas que tenham 
confirmação laboratorial para DENV, CHIKV e ZIKV em líquor, soro ou urina.  Foram incluídas todas as notificações com os critérios acima, 
realizadas no HFSE, nos anos de 2015 e 2016. A análise dos dados foi realizada utilizando-se os softwares Epi Info 2000 e SPSS 18. Este estudo faz 
parte de pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) do HFSE.  No período estudado foram notificados 72 
casos de síndrome neurológica (potencialmente associada com arbovirose): 44 eram homens, idade mediana 37 anos; as síndromes neurológicas 
estavam distribuídas da seguinte forma: SGB (25), meningoencefalites (22), mielite (10), polirradiculoneuropatia (4), outras síndromes (11). 
Durante a investigação, descartou-se arbovirose em 19. Os 53 casos restantes foram considerados confirmados ou possivelmente associados a 
arbovírus; confirmou-se zika em 3, chikungunya  em 3 e dengue em 3; 44 foram considerados possivelmente associados a arbovírus mas ainda 
estavam em investigação. Entre os casos confirmados/possivelmente associados a arbovírus, a síndrome neurológica mais frequente foi a SGB 
(45,3%), seguida pelas meningoencefalites (22,6%); houve 2 óbitos (3,8%). A vigilância epidemiológica e a assistência tiveram que adaptar-se a 
novos problemas e agravos, entre eles o aumento das síndromes neurológicas. Este estudo apresenta a contribuição da vigilância epidemiológica 
para o conhecimento desse perfil e evidencia a necessidade do enfrentamento do desafio do diagnóstico diferencial.
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