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ZIKA VIRUS 

DEFINIÇÃO  DE  CASO  SUSPEITO  DE  ZIKA  PELO  MINISTÉRIO  DA  
SAÚDE  DO BRASIL  
 
•  Caso  suspeito:  -  “Pacientes  que  apresentem  exantema  
maculopapular pruriginoso acompanhado de dois ou mais dos seguintes 
sinais e sintomas:  
 
-  Febre  
-  Hiperemia conjuntival sem secreção e prurido  
-  Poliartralgia   
-  Edema periarticular”  
           
    



ZIKA VIRUS 

DEFINIÇÃO  DE  CASO  CONFIRMADO  DE  ZIKA  PELO  MINISTÉRIO  DA  
SAÚDE  DO BRASIL  
 
•  Caso  confirmado:  -  “Caso  suspeito  com  um  dos  seguintes  testes 
positivos/reagentes específicos para diagnóstico de zika” 
 

- Isolamento viral  
-  Detecção RNA viral por reação da transcriptase reversa (RT-PCR)  
-  Sorologia  IgM  (populações  onde  existe  a  cocirculação  do  vírus  da 
dengue há uma alta chance de ocorrer reações falso positivas) 



ZIKA VIRUS 

Aspectos laboratoriais  
 

• Durante o curso da doença: discretas a moderadas leucopenia e 
trombocitopenia; e ligeira elevação da desidrogenase láctica sérica, 
gama glutamiltransferase e de marcadores de atividade inflamatória 
(proteína C reativa, fibrinogênio e ferritina). 
 

• O diagnóstico laboratorial específico de ZIKAV baseia-se 
principalmente na detecção de RNA viral a partir de espécimes 
clínicos.  
 

• O período virêmico ainda não foi estabelecido; acredita-se que seja 
curto = ideal que o exame seja realizado ate o 4o dia do 
aparecimento dos sintomas 



ZIKA VIRUS 

• O ZIKAV foi detectado em sangue total (também em soro e plasma), 
urina, líquido cefalorraquidiano, fluido amniótico, sémen e saliva. Há 
evidências de que ZIKAV persiste na urina e no sêmen por períodos 
mais longos do que no sangue total ou na saliva. 
 

• Ministério da Saúde divulgou a realização do teste rápido para Zika, e 
está em fase de aquisição testes sorológicos para detecção de 
anticorpos IgM e IgG. Estes testes estarão disponíveis em todas as UF 
do país. O diagnóstico laboratorial específico deve ser utilizando 
preferencialmente para os grupos já definidos nos protocolos vigente. 
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ZIKA VIRUS 

Sinais e Sintomas Dengue Chikungunya Zika Virus 

Febre ++++ +++ +++ 

Mialgia / Artralgia +++ ++++ ++ 

Edema de Extremidades Ausente ausente ++ 

Exantema maculopapular ++ ++ +++ 

Dor retrorbital ++ + ++ 

Hiperemia Conjuntival ausente + +++ 

Linfadenopatia ++ ++ + 

Hepatomegalia ausente +++ ausente 

Leucopenia / trombocitopenia +++ +++ ausente 

Hemorragia + ausente ausente 

Tosse Produtiva  ausente ausente ausente 



ZIKA VIRUS 

Tratamento 
 

• Não existe tratamento específico. O tratamento recomendado para os 
casos sintomáticos é baseado no uso de acetaminofeno (paracetamol) 
ou dipirona para o controle da febre e manejo da dor. 
 

• No caso de erupções pruriginosas, os antihistamínicos podem ser 
considerados.  
 

• Não se recomenda o uso de ácido acetilsalicílico e outros anti-
inflamatórios, em função do risco aumentado de complicações 
hemorrágicas descritas nas infecções por outros flavivírus 



ZIKA VIRUS 

Notificação 
  
• Dada a sua importância epidemiológica, a Secretaria de Vigilância em 

Saúde (SVS) preconiza às Secretarias Estaduais e Municipais a 
notificação compulsória de todos os casos suspeitos (Portaria nº 204 
de 17 de fevereiro de 2016, anexo1). 
 

• notificação e investigação de óbitos por Zika 
 

• notificação dos casos de microcefalia e/ou alterações no sistema 
nervoso 



ZIKA VIRUS 

MEIOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA 
 

• Orientar a população = ações fundamentais para controle da doença = 
eliminação de criadouros do vetor.  
 

• profissionais devem discutir como prevenir a propagação de doenças 
transmitidas pelo Aedes .  
 

• Prevenção domiciliar: reduzida quantidade de mosquitos pela 
eliminação de focos de procriação dos vetores; extinguir reservatórios de 
água parada (servir como criadouro do mosquito); reservatórios de água 
cobertos (utilizar telas ou capas; utilização de mosquiteiros e telas em 
portas e janelas (medida adicional de proteção).  
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• Prevenção individual: uso de repelentes na pele exposta; utilizar roupas 
que minimizem a exposição da pele durante o dia (mosquitos são  mais  
ativos); Recomendado utilizar repelentes na dose  descrita pelo 
fabricante, existem produtos que têm duração curta, sendo necessário 
reutilizar o produto várias vezes durante o dia.  
 
• Prevenção na comunidade: métodos  realizados  para  controle da 
dengue, como limpeza urbana; controle do vetor = reduzir probabilidade 
de um ser humano virêmico servir como fonte de alimentação sanguínea, 
e de infecção para A. aegypti e A. Albopictus; mesmas adotadas para 
dengue.  


