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Nos últimos anos, com a integração dos países devido à globalização, houve um 

aumento da circulação de pessoas e mercadorias, estreitando as distâncias e 

compartilhando agentes de doenças, para além das fronteiras de seus países de origem e 

residência. 

Evidenciou-se, portanto, mudanças importantes no padrão de morbimortalidade na 

população, pela alteração do comportamento epidemiológico de doenças endêmicas já 

conhecidas, pelo aparecimento de doenças emergentes e reemergentes, pelo aumento na 

ocorrência de agravos inusitados, situações de emergências epidemiológicas de natureza 

infecciosa, catástrofes, surtos e epidemias causados por agentes tóxicos, infecciosos ou 

desconhecidos. 

Diante desse cenário, que passa a exigir dos serviços de saúde respostas mais ágeis 

aos riscos e emergências em Saúde Pública, o Centro de Informações Estratégicas em 

Vigilância em Saúde do Recife (Cievs Recife) realiza diariamente mineração de rumores e 

notícias de surtos, epidemias e eventos que possam caracterizar um risco ou emergência em 

saúde pública, através da captação oportuna nos principais meios de comunicação. 

O objetivo é divulgar e atualizar os profissionais e gestores da saúde sobre a 

ocorrência de eventos relacionados às emergências em saúde pública no município e em 

outras localidades. 
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SEXTO CASO DE MALÁRIA NA PARAÍBA É CONFIRMADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE 
27/05/2019 às 12h15 

 
Sexto caso de paciente com malária na Paraíba foi confirmado nesta segunda-feira (27) pela 
Secretaria de Estado da Saúde (SES). A paciente é moradora de João Pessoa, mas tinha constância em 
ir para o município do Conde, área de risco potencial da doença. Após apresentar sintomas 
compatíveis com os da doença, somado ao histórico de idas ao Conde, a paciente foi submetida ao 
teste rápido que confirmou a presença do vírus. 
 
Ainda de acordo com a SES, a paciente foi transferida para a unidade assistencial de referência, o 
Hospital Universitário Lauro Wanderley (HU) da UFPB em João Pessoa, e teve a medicação iniciada. 
O quinto caso da doença no estado foi detectado no dia 20 de maio, mas segundo a assessoria do HU 
da UFPB, a paciente recebeu alta médica nesta segunda-feira (27). 
 
A mulher encaminhada como sexto caso de malária na Paraíba, de 26 anos, segue internada em 
estado de saúde considerado estável. A gerente executiva de Vigilância em Saúde da SES, Talita 
Tavares, pontua que a secretaria vem trabalhando junto aos profissionais do município de Conde e 
do Ministério da Saúde (EpiSUS) desde a primeira notificação. 
 
O objetivo da SES foi de implementar medidas de vigilância da doença que ajude na identificação dos 
casos nos primeiros dias com o objetivo de interromper a transmissão da doença. 
 
“Além disso, estamos executando ações de controle vetorial e entomológico, utilizando inseticida 
intradomiciliar em todos os casos confirmados. Realizamos também vários ciclos do UBV pesado, que 
é o carro fumacê, em todo o município para redução da densidade populacional do mosquito”, 
afirma Talita observa que, mesmo com a execução de todas essas ações, um dos pontos mais 
importantes para interromper o ciclo da doença é a ida ao serviço de saúde daquela pessoa que 
reside no Conde ou que esteve na cidade no período de 8 a 30 dias anterior à data dos primeiros 
sintomas. 
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NO ANO, PRESIDENTE PRUDENTE PASSA DE 150 CÃES DIAGNOSTICADOS COM 

LEISHMANIOSE VISCERAL 
27/05/2019 às 16h28 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) confirmou nesta segunda-feira (27), em Presidente 
Prudente, 81 novos casos de Leishmaniose Visceral Canina (LVC). A doença foi diagnosticada em 2,2% 
dos cães submetidos a exame. Destes, 11 casos foram notificados por clínicas veterinárias do 
município. No total, Presidente Prudente registra 151 casos em 2019. 
 
Segundo o CCZ , já foram realizados 6.633 exames, de janeiro a abril, mas até o momento não há 
registro de casos de leishmaniose em seres humanos. 
 
Os bairros com maior incidência são Residencial São Paulo (9 casos), Residencial Terceiro Milênio (7), 
Residencial Monte Carlo (6), Residencial Anita Tiezzi (6) e Residencial Green Ville (3). 
Os demais casos registrados estão espalhados por diversos bairros da cidade. 
 
Segundo o médico veterinário do CCZ, João Henrique Artero de Carvalho, todos os proprietários de 
cães com LVC foram comunicados do diagnóstico e receberam orientações sobre a doença, sua 
forma de transmissão e as medidas de prevenção. 
 
Ele afirma que a leishmaniose visceral é uma doença grave, transmitida pela picada do mosquito-
palha, que pode levar à morte de pessoas e animais. No homem, a doença causa febre, 
emagrecimento, desconforto abdominal, aumento de baço e do fígado, e fraqueza. No ambiente 
urbano, o cão é o principal reservatório da doença. No entanto, não há transmissão por contato 
direto com o animal, como nos casos de mordidas ou lambidas. 
A transmissão ocorre pela picada do mosquito-palha infectado. 
 
No cão, a leishmaniose visceral causa emagrecimento, fraqueza, queda de pelo, crescimento 
exagerado das unhas, feridas no focinho, nas orelhas e ao redor dos olhos, além de problemas de 
pele, alerta Carvalho. 
 
O médico veterinário pontua que muitos animais sadios podem estar infectados. São os portadores 
assintomáticos. 
“Os cães, nesta fase, mesmo sem qualquer alteração clínica, ao serem picados pelo mosquito-palha, 
mantêm a doença circulando em nossa cidade, assim, é altamente recomendado que cães sadios 
realizem o exame, no mínimo, a cada seis meses”, explica o veterinário. 
 
O CCZ realiza o exame de forma gratuita e a prevenção da doença consiste em limpeza de casas e 
terrenos, pois as larvas do mosquito-palha proliferam-se em locais com sombra, com vegetação e 
com acúmulo de matéria orgânica em decomposição, como nas situações de aglomeração de folhas 
e frutos caídos, além de fezes de animais. 
 
O alerta consiste em não deixar o mosquito-palha viver em casa, promover a limpeza rotineira de 
quintal e realizar a poda regular das árvores. 
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Outra prevenção importante é usar no cão a coleira repelente (à base de deltametrina a 4%), pois, 
segundo especialistas, é capaz de afastar os insetos transmissores. 
 
O veterinário orienta que mais informações sobre as condições de uso destas coleiras podem ser 
obtidas junto ao CCZ ou a um profissional médico veterinário. 
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LACEN-PE EM PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DO VÍRUS MAYARO 
28/05/2019, às 07h59 

O Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Milton Bezerra Sobral (Lacen-PE) está em processo de 
implantação do diagnóstico laboratorial do vírus mayaro, conhecido como “primo” do chicungunha 
pela semelhança entre os sintomas que os dois arbovírus causam. 

Entre eles, febre alta, dores musculares, de cabeça e nas articulações. Atualmente o Instituto 
Evandro Chagas (IEC), no Pará, é referência nacional para o processamento do exame. “A partir do 
momento em que tivermos instituído o diagnóstico localmente, será mais prático fazer análises das 
amostras suspeitas (especialmente aquelas inconclusivas). Até o momento, não podemos dizer com 
segurança que Pernambuco está sem circulação de mayaro. Existe o risco de termos o vírus, e a 
implantação (das análises no Lacen-PE) agilizará essa vigilância epidemiológica”, diz a gerente do 
Programa Estadual de Controle das Arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Claudenice 
Pontes.  

Além de incluir mayaro no espectro de investigações das amostras, o Lacen-PE passará também a 
fazer diagnóstico dos outros arbovírus. “Queremos deixar o Estado estruturado para fazer a detecção 
de outras arboviroses, cuja circulação já é observada em demais regiões do País. Os técnicos já estão 
capacitados para fazer esse trabalho. Agora aguardamos a chegada dos insumos, que vêm do IEC, 
para iniciarmos a implantação do diagnóstico laboratorial de mayaro e outros arbovírus”, acrescenta 
Claudenice, que não informou a data prevista para iniciar esse tipo de análise no Lacen-PE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/


7 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Diretoria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 
Fone: (81) 3355-1891  e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notifica: notifica@recife.pe.gov.br / Blog: 

http://cievsrecife.wordpress.com / 

 
SECRETARIA DE SAÚDE DO PARANÁ FAZ ALERTA APÓS SETE CASOS CONFIRMADOS DE 

FEBRE MACULOSA 
29/05/2019 às 18h08 

A Secretaria de Saúde do Paraná (Sesa) fez, nesta quarta-feira (29), um alerta sobre a febre 
maculosa, transmitida pelo carrapato-estrela. Desde o início do ano até agora já foram sete casos 
confirmados e 33 notificações da doença no estado. 

Do total de confirmações, cinco foram na 1ª Regional de Paranaguá, no litoral. Por isso, profissionais 
da Sesa na região participaram de uma capacitação, nesta quarta, para atualizar o manejo clínico, 
assistência e diagnóstico da febre maculosa. 

Segundo a Divisão de Doenças Transmitidas por Vetores da Secretaria, além dos casos da Regional de 
Paranaguá, as regionais de Jacarezinho e da Região Metropolitana de Curitiba registraram um caso 
cada. 

As notificações foram feitas pelas regionais de Cascavel, Campo Mourão, Maringá, Londrina, Cornélio 
Procópio, Toledo e Ivaiporã. 
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COM 14 CASOS DE SARAMPO, SP TERÁ VACINAÇÃO PARA JOVENS DE 15 A 29 ANOS. 
29/05/2019 às 19:56 

Com 14 casos confirmados de sarampo, a capital paulista terá vacinação extraordinária para a 
população de 15 a 29 anos entre os dias 10 de junho e 12 de julho. De acordo com a Secretaria 
Municipal da Saúde, oito casos foram importados e seis estão em investigação para definir se foram 
contraídos no município. 

A prefeitura informou que a definição do público-alvo da vacinação foi feita em conjunto com o 
governo do estado e o Ministério da Saúde. A faixa etária contempla as pessoas que tem a menor 
chance de ter recebido as duas doses da vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, caxumba 
e rubéola. 

Segundo a secretaria, o sarampo é uma doença de notificação obrigatória e imediata. Quando são 
identificados casos suspeitos, a vigilância epidemiológica do município inicia ações de vacinação para 
evitar o contágio. O órgão aponta que são adotados procedimentos para evitar a contaminação de 
outras pessoas conforme os protocolos do Ministério da Saúde. Eles são iniciados assim que se 
identifica a suspeita da doença, não sendo necessário aguardar a confirmação de sarampo. 
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COM 20 CASOS CONFIRMADOS DE CHAGAS, PERNAMBUCO REGISTRA MAIOR SURTO 

AGUDO DA DOENÇA NO ESTADO. 
31/05/2019 07h40 

A Secretaria de Saúde de Pernambuco está investigando o maior surto agudo de doença de Chagas 
registrado no estado. Até esta sexta-feira (31), 20 pessoas tiveram resultado laboratorial positivo 
para a doença. Dessas, oito estão internadas no Hospital Oswaldo Cruz, no Centro do Recife, com 
quadro estável. Outras 12 fazem tratamento em casa. 

De acordo com a SES, as pessoas contaminadas participaram de um retiro religioso em Ibimirim, no 
Sertão do estado, durante a Semana Santa, mas não há evidências para definição da forma de 
transmissão da doença. A primeira notificação foi feita no dia 20 de maio. Ao todo, 77 pessoas 
participaram do retiro. 

O chefe do Serviço de Infectologia HUOC, Demetrius Montenegro, explica que os médicos não 
perceberam inicialmente que eram casos de Chagas. "Chegaram pessoas com quadro de febre, dor 
no corpo, mancha no corpo, edema, inchaço nas pernas, nas articulações, dores articulares, que são 
sintomas muito semelhantes com o que a gente vive hoje em dia de arbovirose", detalha. 

Além dos 20 casos confirmados, cinco já passaram por exames e outras 52 pessoas que participaram 
do evento devem passar por exames, uma vez que a doença de Chagas pode ficar sem sintomas 
durante anos. 

Por estar em fase aguda, o médico Wilson Oliveira, da Casa de Chagas, diz que a perspectiva de cura 
dos pacientes contaminados no retiro existe, ao contrário dos pacientes que estão na fase crônica. 
"Ainda assim, quem foi contaminado deve ser acompanhado até o fim da vida. O tratamento com 
remédios dura apenas 60 dias. Eles não podem mais doar sangue nem órgãos. Felizmente, nenhum 
paciente apresentou comprometimento neurológico", afirma. 
 

Investigação 
A investigação de como os pacientes foram contaminados pelo barbeiro é de responsabilidade da 
Secretaria Estadual de Saúde do estado. George Dimech, gerente de doenças transmissíveis da SES-
PE, explica que uma equipe foi encaminhada a Ibimirim, onde aconteceu o retiro.  
 
"O evento aconteceu em uma escola estadual toda construída em cerâmica e alvenaria. As salas 
onde ocorriam as atividades tinham ar condicionado. Por enquanto não há nada na estrutura que 
chame atenção. Temos que ver a origem dos alimentos ingeridos nas refeições", afirma. 
 
Nesses casos, o gerente explica que o animal não resiste a altas temperaturas, como comidas 
cozidas. A probabilidade é que a contaminação, via oral, tenha acontecido da ingestão de frutas e 
sucos, mas ainda não se sabe se os alimentos foram levados da Região Metropolitana do Recife para 
Ibirim ou compradas na cidade. 
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Diagnóstico 
Há cerca de duas semanas, um homem e uma mulher não identificados, residentes na Região 
Metropolitana do Recife, foram internados no Hospital Oswaldo Cruz. O casal havia passado o 
feriado da Semana Santa em um retiro espiritual realizado por várias igrejas evangélicas. 
 
“Eles apresentavam um quadro clínico sugestivo de arbovirose endêmica. Os sintomas eram febre, 
dor no corpo, edema nos membros inferiores, na fase e na articulação. Poderiam ser confundidos 
facilmente com dengue e chikunguya, mas a febre constante, cerca de 20 dias, causou 
estranhamento”, explica o Montenegro. 
 
No relato dos pacientes estava o gosto estranho de uma água que havia sido ingerida nos primeiros 
dias de retiro. Simultaneamente, um terceiro paciente vindo do mesmo encontro foi internado no 
Hospital Jayme da Fonte, também no Recife, com os mesmos sintomas, mas sem associação com a 
água consumida. 
 
“Esse terceiro estava com os olhos amarelados e a equipe decidiu fazer um teste rápido de malária. 
O resultado deu positivo. Quando fomos para o teste específico, o parasita da malária não aparecia 
na lâmina, mas o parasita do barbeiro sim”, diz o infectologista. 
 
Com a confirmação da doença de Chagas em três pacientes, os outros 17 que chegavam aos poucos 
ao Hospital Oswaldo Cruz com os mesmos sintomas e vindos do mesmo lugar, tiveram que refazer 
exames de sangue e passar por novos testes. A média de idade deste grupo é 25 anos. 
 
“Ao todo, 20 pacientes foram diagnosticados com Chagas pelo exame de laboratório. Cinco ainda 
não foram confirmados e outras 52 pessoas que estiveram no retiro e não apresentaram sintomas, 
também serão acompanhados. Afinal, a doença pode ser assintomática”, detalha o infectologista. 
 
A Secretaria faz também uma busca ativa de casos suspeitos. Na investigação, se enquadram pessoas 
do Cabo de Santo Agostinho, Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Arcoverde que participaram 
do evento religioso em Ibimirim e que apresentem febre contínua, intermitente e prolongada por 
cerca de uma semana. 
 
O sintoma pode ou não vir acompanhado de edema de face ou de membros, manchas vermelhas na 
pele, inflamação no baço, náusea, icterícia, perda ou diminuição de força física, dor nas articulações 
ou edema inflamatório nas pálpebras e na pele. 
 
A enfermidade é causada pelo protozoário Tripanossoma cruzi e transmitida pelo barbeiro. Também 
é possível contrair a doença por meio de alimentos contaminados pelo protozoário. 
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CASOS DE TOXOPLASMOSE SOBEM PARA 79 EM SÃO PAULO DESDE MARÇO 
31/05/2019 às 12h00 

A Secretaria Municipal de Saúde afirmou nesta quinta-feira (30) que as notificações de casos de 
toxoplasmose na cidade de São Paulo subiram de 45 para 79 desde março. Segundo o órgão, no 
entanto, os novos registros são todos de pessoas que adquiriram a doença antes do dia 18 de abril. 
 
A toxoplasmose passou a ser monitorados em São Paulo em março, quando a Coordenadoria de 
Vigilância em Saúde (Covisa) recomendou a notificação da doença, que não é obrigatória. Até então, 
os hospitais só deveriam avisar sobre ocorrências em gestantes ou sobre casos de toxoplasmose 
congênita. 
 
Com as notificações, a secretaria detectou três surtos da doença em diferentes bairros da cidade. A 
provável transmissão foi alimentar, envolvendo restaurantes e buffets. Os nomes dos 
estabelecimentos não foram divulgados. 
 
No dia 14 de maio, foram contabilizados 45 casos desde março. Nesta quinta-feira (30), o número 
subiu para 79. Como a doença pode ter um período de encubação de até 23 dias, a pasta afirma que 
os novos casos foram todos contraídos anteriormente. 
 
“Não foram detectados novos casos da doença a partir de 18 de abril, quando foi intensificado esse 
trabalho [de investigação]. Embora o número de notificações tenha subido para 79, todas os casos 
relatados se referem a contaminações anteriores”, diz em nota. 
 

Bar em Pinheiros 
No início de maio, vários clientes de um bar em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, relataram ter 
contraído a doença após comerem no estabelecimento. A Vigilância visitou o local por duas vezes e 
coletou amostras de alimentos e de água que foram encaminhadas ao Laboratório de Controle de 
Qualidade em Saúde para análise. 
 
Nesta quinta-feira (30), a secretaria afirmou que as amostras coletadas no início de maio em 
estabelecimentos da capital não apresentaram contaminação por toxoplasmose. 
No dia 24 de maio, uma ação também foi realizada em pontos de venda da Ceagesp para coletar 
amostras de alimentos. Os resultados destes exames laboratoriais devem ficar prontos em até 20 
dias. 
 
A Covisa afirma que continua com a investigação colhendo amostras complementares nos locais 
envolvidos e rastreando prováveis fornecedores destes estabelecimentos. 
 
O que é a toxoplasmose? 
De acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), é uma doença infecciosa causada pelo 
protozoário Toxoplasma gondii. Esse micro-organismo é liberado no ambiente pelas fezes de felinos 
contaminados. 
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FAMÍLIA É INTERNADA COM DOENÇA DE CHAGAS NO AC E SAÚDE SUSPEITA DE 

CONTAMINAÇÃO PELO AÇAÍ 
31/05/2019 às 12h18 

Uma família inteira está internada no Hospital do Jurá, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, com 
suspeita de doença de chagas. A mãe e os cinco filhos deram entrada na unidade nesta quinta-feira 
(30). O pai também está com suspeita da doença, mas ficou em casa e deve ir para o hospital até esta 
sexta (31). 
 
Conforme a coordenadora do laboratório de revisão da Vigilância Epidemiológica Regional do Juruá, 
Francisca Freitas, dos sete exames feitos, cinco deram positivo para a doença e outros dois 
inconclusivos. 
 
Os casos confirmados foram o da mãe, de 30 anos, e de quatro filhos com idades entre 10 e 15 anos. 
Uma menina de 5 anos e o pai tiveram os exames com resultado inconclusivo e, por isso, foram 
repetidos. 
 
“A mãe e as crianças estão todas fazendo os exames e já em tratamento. O pai ainda está em 
Marechal Thaumaturgo, porque, segundo a mãe informou, ele primeiro foi organizar os animais que 
eles criam para depois sair de lá. Até então, o estado de saúde deles é estável, estão bem. Se os 
exames não derem nenhuma alteração nas áreas da infectologia ou cardiologia, eles vão ser 
liberados para retornar para a cidade de origem para fazerem o tratamento em casa”, diz Francisca. 
 
Inseto 
A dona de casa Joana Correira, de 30 anos, é a mãe das crianças diagnosticadas com a doença. Ela 
conta que dois barbeiros foram encontrados na casa dela. 
 
“A gente não sabe se foi bem pelo açaí ou por uma água ou outro alimento. Sentimos febre alta, dor 
no corpo, inchaço, vômito e agora estamos recebendo o tratamento”, conta. 
 
Ela diz que não sabia identificar o barbeiro. Mas, uma equipe da saúde foi até a comunidade, tirou 
foto e identificou o inseto. Joana diz ainda que não acredita que o veneno do besouro tenha sido 
passado pela picada. Joseane Tonussi, cardiologista, é uma das médicas que acompanham os 
pacientes.  
 
“Nesse caso específico, é um surto com seis pessoas envolvidas. O alerta que deixo é sobre os 
sintomas, que são síndrome febril por muito tempo, cansaço, fala de ar. Então, é preciso fazer o 
diagnóstico precoce, porque a medicação específica salva muitas vidas”, enfatiza. 
 
A coordenadora afirma que, como o grupo não tem sinais de picada do parasita, a suspeita é que 
tenha sido infectado pelo uso do açaí contaminado. 
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“Até então, tudo indica que foi pelo açaí, que segundo a mãe é o que eles tomam bastante na 
comunidade. Mas, a investigação ainda não parou, temos uma viagem programada para o município 
para fazer toda essa investigação”, Francisca Freitas. 
 
Casos na região 
Em 2016, Francisco Maian da Costa, de 18 anos, e Celiana Silva, de 17, morreram após serem 
contaminados pela doença de chagas após ingerir açaí. 
 
A transmissão da doença de chagas ocorre pelas fezes do "barbeiro" depositadas sobre a pele da 
pessoa, enquanto o inseto suga o sangue. A doença pode ser transmitida pelo açaí quando o 
barbeiro se mistura aos grãos e acaba sendo moído junto com o fruto. 
 
Na mesma época, Francisca Adrielly, de 12 anos, irmã de Francisco, também acometida pela doença, 
ficou com lesão no coração e precisa tomar medicamentos periodicamente. 
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VÍRUS MAYARO, PRIMO DO CHIKUNGUNYA, CIRCULA NO INTERIOR DE SP 
31/05/2019 às 14h19 

Pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto 
detectaram circulação do vírus mayaro em São Carlos, no interior de São Paulo. Os anticorpos do 
vírus foram identificados ao analisarem 5,6 mil amostras de doadores do banco de sangue da cidade. 
Em 36 amostras, foram encontrados dois tipos de anticorpos para a doença. 

O mayaro, que é transmitido pelo mosquito silvestre Haemagogus janthinomys – o mesmo vetor da 
febre amarela – causa sintomas semelhantes aos do chikungunya, como febre alta, dores 
musculares, de cabeça e nas articulações. 

São Paulo é o segundo estado com a circulação do mayaro. Recentemente, foi identificada a 
presença do vírus no Rio de Janeiro. 

O que é febre mayaro  

A febre do mayaro é uma doença infecciosa febril aguda, cujo quadro clínico geralmente é de curso 
benigno, semelhante à dengue e à chikungunya. 
De acordo com o Ministério da Saúde, o vírus Mayaro foi isolado pela primeira vez em Trinidad, em 
1954, e o primeiro surto no Brasil foi descrito em 1955, às margens do rio Guamá, próximo de Belém, 
no Pará. Desde então, casos esporádicos e surtos localizados têm sido registrados nas Américas, 
incluindo a região Amazônica do Brasil, principalmente nos estados do Norte e Centro-Oeste. A febre 
do mayaro compõe a lista nacional de doenças de notificação compulsória imediata. 

Como é feito o diagnóstico da febre mayaro? 

O diagnóstico da Febre do Mayaro é clínico, epidemiológico e laboratorial. A suspeita se dá a partir 
da avaliação clínica do paciente, com base nos sintomas descritos, e do histórico de exposição a 
situações de risco nos 15 dias que antecedem o início dos sintomas. 

O diagnóstico laboratorial pode ser realizado a partir de provas diretas (isolamento viral, biologia 
molecular) ou indiretas (sorologias). 
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