TESTE RÁPIDO

PARA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA
Os testes rápidos são testes de triagem que têm como objetivo investigar a condição imunológica (contato recente ou
passado com o vírus) dos indivíduos que buscam os serviços de saúde. São realizados no momento da consulta médica,
desde que a pessoa atenda à definição de caso suspeito. Devem ser observados os seguintes critérios para a realização:

agravo

caso suspeito

oportunidade
de coleta

público alvo

A partir do 6º dia
da data de início
de sintomas,
preferencialmente
a partir do 10º dia.

Pacientes que atendam
à definição de caso
suspeito de dengue.

A partir do 6º dia
da data de início
de sintomas,
preferencialmente
a partir do 7º dia.

Pacientes que atendam
à definição de caso
suspeito de chikungunya
ou que tenham sido
descartados para dengue
por critério laboratorial.

Entre o 6º e 30º
dias da data de
início de sintomas.

Pacientes que atendam
à definição de caso
suspeito de Zika ou que
tenham sido descartados
para dengue por critério
laboratorial.

Pessoa que viva em área onde se registram casos
de dengue ou que tenha viajado nos últimos 14
dias para área com ocorrência de transmissão
de dengue (ou presença de A. aegypti) e que
apresentar febre (usualmente entre 2 e 7 dias)
e 2 ou mais das seguintes manifestações:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Dengue

Náusea
Vômito
Exantema
Mialgia
Artralgia
Cefaleia
Dor retro orbital
Petéquias
Prova do laço positiva
Leucopenia

Também pode ser considerado caso suspeito
toda criança proveniente de (ou residente em) área
com transmissão de dengue, com quadro febril
agudo (usualmente entre 2 e 7 dias) e sem foco de
infecção aparente.

Febre de
Chikungunya

Doença
aguda pelo
vírus Zika

Paciente com febre de início súbito e artralgia ou
com artrite intensa de início agudo, não explicado
por outras condições, sendo residente ou tendo
visitado áreas endêmicas ou epidêmicas até 14
dias antes do início dos sintomas ou que tenha
vínculo epidemiológico com um caso confirmado.
Paciente que apresente exantema maculopapular
pruriginoso, acompanhado de 2 ou mais dos
seguintes sinais e sintomas:
■ Febre baixa
■ Hiperemia conjuntival sem secreção e prurido
■ Poliartralgia
■ Edema periarticular

Todo teste rápido reagente deve ser confirmado por meio de ensaio imunoenzimático (elisa)
Por se tratar de doenças de notificação compulsória, conforme Portaria GM/MS nº 204/2016, todo caso suspeito
de dengue, chikungunya e Zika deve ser notificado independente da realização ou do resultado do teste rápido.

Para maiores informações acessar

http://combateaedes.saude.gov.br/pt/

