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A colaboração entre hospitais e institutos de 
pesquisa (epidemiologia clínica e laboratório)

❖Hospitais sentinela para neuroarboviroses

❖RECIFE: H da Restauração & H Correia Picanço

❖CARUARU: H Mestre Vitalino

✓Laboratórios de referência em arboviroses

✓Lacen – Secretaria de Sáude do Estado

✓LaViTE – Fiocruz Pernambuco







Colaboração com instituições internacionais

• Consórcios para combate a zika financiados pela
União Européia: ZIKAPLAN

• Estudo de Caso-Controle prospectivo sobre
associação entre infecção com Zika e doença

neurológica aguda

• Apoiado pelo FACEPE e o União Europeia



2018





Série de casos de neuroarbovirose

Hospital da Restauracao - Dez 2014 - 2016





Aim: define clinical and electrophysiological
phenotype, and outcome of ZIKV-related GBS

Methods: systematic review and meta-
analysis of all published studies reporting
original data of ZIKV-related GBS patients

Guillain-Barré syndrome related to Zika virus: 
a systematic review and meta-analysis

Collaboration: SE Leonhard, CC Bresani-Salvi, JD Lyra Batista, S Cunha, BC Jacobs, ML Brito Ferreira, MFP Militão de Albuquerque

Results/Conclusions: 
- Most patients sensorimotor GBS with 

facial palsy & demyelinating EMG
- Post-infectious profile Total cases: n=802

Meta-analysis: n=587





AVC-Arboviroses-Hospital da Restauracao

HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO

CASE-SERIES OF STROKE IN PATIENTS WITH ACUTE ZIKV AND/OR CHIKV 
INFECTION

Dra. Lúcia Brito - Hospital da Restauração, Pernambuco/Brazil
Dr. Raphael Ramos Silva –R3 Neurologia

Dra. Fatima Militão and Dra. Cristiane Bresani – Fiocruz Pernambuco/Brazil

Dra. Suzanah Lant and Dr. Tom Solomom – University of Liverpool



AVC-Arboviroses 

 

 

 

 
Arbovirus symptoms (6 m) 

Acute focal symptoms 
19 cases 

5 Mono infection 
(ZIKV PCR + or CHIK IgM +) 
7 Doble infection 
(ZIKV PCR/IgM+ and CHIKV IgM+)  
2 Co-infection 
(ZIKV and CHIKV PCR+) 

14 CASES 
 

Latency 1-167 d 

12 hemiparesis 

2 epilepsy 

Age 51-85 (mean 70) 

8 cases without 

image 

confirmation 

6 cases with an 

acute/subacute 

ischemic finding 

(2/9 CT + 4/4 MR) 



O papel dos serviços de saúde na 
epidemiologia clínica
• Identificação dos casos

• Notificação à vigilância epidemiológica

• Condução diagnóstica e terapêutica

• Papel de multiplicador do conhecimento, inclusive em serviços 
privados e para localidades distantes (webconferências)

• Ponto de partida para desenvolver uma linha de pesquisa



• Após perceber emergências em saúde entre pacientes adultos, voltar a 
atenção rapidamente para crianças, gestantes,  idosos e condições especiais

• Resistir à sensação falaciosa de que o problema se resolveu, enquanto está 
apenas em seu comportamento sazonal

• Atuar na prática clinica com olhar epidemiológico

• Lembrar que arboviroses são pleomórficas e ubíquas

O Que fazer diferente na próxima epidemia?



COVID19 e manifestações neurologicas

➢Lições aprendidas com a epidemia de arboviroses

➢Identificação dos casos

➢Identificar complicações , desafios e desfechos

➢Manejo e seguimento

➢Registro dos casos



COVID19 Casos registrados

❖Dentre 800 casos de EM – 20casos- 01 obito

❖Dentre 200 casos de SNMO – 01 caso

❖Dentre 586 casos de Arboviroses – 03 casos

❖Outras doenças neurologicas – 05 casos ( 01Cadasil-óbito, 01 
encefalite a EM, 01 caso PIDC, 01 caso ADEM a EM, 01 caso mielite)

❖Pacientes internados pelo serviço de emergencia – 20 casos ( 02 
casos de SGB,  01 caso ADEM, 01 caso Neuro Behcet, 01 caso 
oculomotores e 02 de neurite óptica, 05 casos de Encefalopatia, 01 
caso de Leucoencefalopatia, 07 casos AVCI)



A vida real ocorre nos serviços de saúde, ou seja, os casos das 

doenças mais incidentes ou prevalentes se apresentam aos 

profissionais de saúde

Estes são os primeiros a identificar as epidemias e a formular 

as primeiras hipóteses!




