
Vigilância Laboratorial
Este informativo tem por objetivo atualizar a Vigilância Epidemiológica sobre a Vigilância Laboratorial das

Doenças Exantemáticas e as solicitações de exames laboratoriais para diagnóstico de Sarampo ocorridos no Estado

do Amazonas no período de 01 a 31 de julho de 2021 e demonstrar possíveis não conformidades identificadas

durante o processamento das amostras, com finalidade de elaboração de estratégias de resolução e bloqueio

vacinal para interrupção da circulação do vírus do sarampo.

Análise dos exames para diagnóstico de Sarampo

No período de 01 a 31 de Julho de 2021, foram

solicitados 04 exames com suspeita de Sarampo (Tabela

1), dos quais, nenhuma amostra apresentou sorologia

IgM reagente (Gráfico 1).

Tabela 1: Distribuição dos exames solicitados para diagnóstico

de sarampo por metodologia e por município, Amazonas, Julho

2021.

Atenção para as não 

conformidades das amostras e 

recomendações para melhor 

resposta laboratorial

1- Das solicitações para

diagnóstico de Sarampo,

somente amostras voltadas

para testes sorológicos estão

sendo coletadas.

Recomendamos que a

coleta das amostras

respiratórias (swab de

orofaringe e nasofaringe) e

urina, necessárias e

obrigatórias para identificação

viral, conforme protocolo do

MS, sejam também realizadas

durante a coleta de amostra de

sangue, no primeiro contato

com o paciente.

Ressaltamos ainda que esta

recomendação também está

disponível através dos avisos via

GAL.
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Gráfico 1: Distribuição dos resultados dos exames

sorológicos IgM para diagnóstico de Sarampo, Amazonas,

Julho2021.

100%

Não reagente

Das amostras recebidas, todas foram coletadas em período

oportuno, 03 transportadas em tempo hábil e todos os

resultados liberados oportunamente em até 4 dias. ( tabela 2).

Tabela 2: Indicadores de Laboratório , amostras recebidas para

diagnóstico de sarampo , LACEN-AM, Julho, 2021.

.

A amostra biológica recebida para realização de RT-PCR foi

processada no LACEN e apresentou resultado Não Detectável,

mesmo sendo o resultado da sorologia para sarampo Anti-IgM,

Não Reagente.

Fonte: Gerenciador de Ambiente Laboratorial -GAL, em 03/08/2021

Fonte: Gerenciador de Ambiente Laboratorial -GAL, em 03/08/2021

Fonte: Gerenciador de Ambiente Laboratorial -GAL, em 03/08/2021
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Cadastro de amostras no sistema GAL
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.

Envio de amostras para o LACEN

SUCESSO NO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

• Coleta da amostra biológica adequada;

• Importância do período de doença (início dos sintomas/exantema)

• Importância do início dos sintomas x data da coleta da amostra (oportuna);

• Armazenamento e transporte das amostras coletadas de forma adequada.

• Liberação dos resultados em tempo oportuno contribui para o controle da doença;

• Articulação entre a Vigilância Epidemiológica e Laboratório para a identificação e obtenção de amostras fora
do período oportuno.

As amostras deverão estar acompanhadas da seguinte documentação:

• Requisição GAL impressa 
• Ficha de notificação  SINAN (cópia)  
• Relatório de encaminhados  (triagem - sistema GAL) - impresso em 2 vias    .

Não conformidades referente a amostra
• Coleta de amostra fora do prazo oportuno;
• Armazenamento inadequado;
• Amostras para a identificação viral (swab de nasofaringe e orofaringe + urina não coletadas diante de 

um caso suspeito;
• Documentação incompleta.
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Atenção: Todas as amostras coletadas para sorologia (S1 + S2) e identificação viral  devem ser cadastradas 
na mesma requisição do GAL.

2021.01637.00224.9.059017 (Folha 3)

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica INFORMANDO O CÓDIGO: 0372257B


