
Wanderson Kleber de Oliveira
Coordenação Geral de Vigilância e Resposta às Emergências de Saúde Pública
Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis
Secretaria de Vigilância em Saúde

Brasília, 11 de maio de 2015

ZIKA VÍRUS – INFORMAÇÕES SOBRE A DOENÇA

E

INVESTIGAÇÃO DE SÍNDROME EXANTEMÁTICA NO

NORDESTE



 O Zika vírus (ZIKAV) é um arbovírus do gênero Flavivírus. Foi isolado em 1947 na 

floresta Zika em Uganda. Por este motivo a denominação do vírus.

 ZIKAV é um vírus RNA e há duas linhagens, Africana e Asiática.

 Os vírus mais próximos incluem Ilhéus, Rocio e vírus da encefalite de St. Louis, vírus 

da febre amarela é o protótipo da família, que inclui também a dengue, encefalite 

japonesa e vírus do Nilo Ocidental.
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SOBRE O ZIKA VÍRUS (ZIKAV)



 Ciclo silvestre: primatas não humanos são considerados reservatórios silvestres, embora outros 

hospedeiros reservatórios não foram excluídos. Os principais vetores são os mosquitos do gênero 

Aedes, incluindo A. aegypti. 

 Modo de transmissão: O principal modo de transmissão descrito do vírus é por vetores. No 

entanto, está descrito na literatura científica a ocorrência de transmissão ocupacional em laboratório 

de pesquisa, perinatal e sexual. 

 Casos sintomáticos: A febre pelo vírus Zika é uma doença pouco conhecida e sua descrição está 

embasada em um número limitado de relatos de casos e investigações de surtos. Segundo estes 

estudos, somente 18% das infecções humanas resultam em manifestações clínicas. 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS



 Quando aparecem os sinais e sintomas mais comuns são: são exantema 

maculopapular, febre baixa, artralgia, mialgia, dor de cabeça e hiperemia conjuntival 

não purulenta e sem prurido, enquanto edema, dor de garganta, tosse, vômitos e 

haematospermia foram relatados com menor frequência. 

 Os sintomas geralmente desaparecem espontaneamente após 3-7 dias. 

 Recentemente, foi proposta uma possível correlação entre a infecção ZIKV e síndrome 

de Guillain-Barré em locais com circulação simultânea do vírus da dengue (SGB). 

 Durante o surto de ZIKAV na Micronésia foram diagnosticados 40 casos de SGB e na 

Polinésia Francesa 53 casos, sugerindo a relação do ZIKAV no aumento de ocorrência 

de SGB, nessas complicações neurológicas. 
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ASPECTOS CLÍNICOS
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ASPECTOS CLÍNICOS

Fonte: Adaptado de Haltead, et al. A partir da apresentação do Departamento do Serviço de Saúde do Estado de Yap/Micronésia 

(10)
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ASPECTOS CLÍNICOS – EXANTEMA



 O tratamento dos casos sintomáticos recomendado é baseado no 

acetaminofeno (paracetamol) para febre e dor. No caso de erupções 

pruriginosas, os anti-histamínicos podem ser considerados. 

 No entanto, é desaconselhável o uso ou indicação de ácido acetilsalicílico e 

drogas anti-inflamatórias devido ao risco aumentado de síndrome 

hemorrágica como ocorre com outros Flavivírus.
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TRATAMENTO



 O diagnóstico laboratorial de ZIKAV baseia-se principalmente na detecção de RNA viral a partir de 

espécimes clínicos. Não testes sorológicos comerciais.

 A análise foi confirmada com resultados negativos quando testados com o vírus da dengue 1-4, vírus 

da encefalite japonesa, vírus da febre amarela , vírus da hepatite C, vírus Chikungunya, vírus Ross 

River, citomegalovírus, vírus de Epstein-Barr, vírus varicela zoster, vírus herpes simplex 1, vírus da 

hepatite B, B19, adenovírus e subtipos enterovírus humanos incluindo enterovírus humano 71, 

ecovirus 6, poliovirus Sabin tipo 1, 2, e 3, e os coxsackievirus A10 e B4. O Brasil é um dos países 

com maior diversidade de flavivírus. 
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DIAGNÓSTICO LABORATORIAL



INVESTIGAÇÃO DE SÍNDROME

EXANTEMÁTICA NO NORDESTE

Equipe de Resposta Rápida 

da SVS/MS



13% Exames 
Reagentes para 
dengue (N=425)

21/04/2015  
Equipe de investigação SVS/MS

INQUÉRITO NO MA, RN, PB

Outubro

Primeiros registros de 
síndrome exantemática no Rio 

Grande do Norte

Fevereiro Abril

20152014

12/02/2015
CIEVS – Monitoramento do aumento de casos 

de síndrome exantemática no nordeste 
• Febre baixa ou afebril
• Exantema maculopapular
• Prurido
• Artralgia
• Edema de membros

29/04: Positivo Zika
Vírus (8/25)*
Camaçari/BA

Maio

09/05: Positivo Zika
Vírus (8/21)**

Natal/RN

*Universidade Federal da Bahia
** Fiocruz/PR

ANTECEDENTES

Abril



Exantema, edema de articulação e Hiperemia conjuntival

Fonte: Equipe de investigação da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA

INVESTIGAÇÃO DE SÍNDROME EXANTEMÁTICA

NO NORDESTE



 Busca retrospectiva de casos

 Exantema E febre baixa OU afebril E não se enquadrou nas definições de dengue, 

chikungunya, sarampo e rubéola

 Caracterização clínica e epidemiológica

 Fluxos de envio para laboratório e testes realizados

Doença Laboratório

Dengue, sarampo, rubéola e parvovírus 
B19

Lacen estadual

Arbovírus e Zika vírus Instituto Evandro Chagas

Enterovirus e vírus respiratórios Fundação Oswaldo Cruz

INVESTIGAÇÃO DE SÍNDROME EXANTEMÁTICA

NO NORDESTE



Rio Grande do Norte Paraíba Maranhão

Município selecionado Natal João Pessoa Barra do Corda

Serviço selecionado Hosp. Sandra Celeste Hosp. 
dos Pescadores

UPA Oceania Hosp. Materno Infantil 
Hosp. Acrisio Figueira

Nº de casos atendem a definição 1.010 388 111

Febre 14% (N=21) - 70% (N=20)

Prurido 71% (N=21) - 80%(N=20)

Dor articular 10% (N=21) - 50% (N=20)

Sarampo + - - -

Rubéola + - - -

Dengue + - - -

Chikungunya + - - -

Parvovírus + - - -

RESULTADOS PARCIAIS



RESULTADOS PARCIAIS – RESULTADO LABORATORIAL

DA FIOCRUZ/PR 

8 amostras positivas – teste realizado com kit validado pelo Instituto Pasteur de Dakar

Fonte: Resultados enviados pela Dra. Cláudia – Fiocruz/PR



 Divulgar nota informativa e boletim 

 IEC – comunicará a SVS o resultado final em 15/05 - Coletiva de imprensa? 

 Divulgar orientações para o sistema de vigilância para Zika vírus (definição de 

caso, notificação, coleta de material, fluxo de laboratório, tratamento etc.)

 Monitoramento de suspeitas de Zika vírus no Brasil

 Realização de oficina no Congresso de Medicina Tropical em Fortaleza

 Reforçar as ações de controle vetorial (mesmo para DENGUE)

 Investigação e melhor caracterização:

 Caracterizar o tipo de vírus circulante (africano ou asiático)

 Existe formas graves?

 Há forma neurológica?

 Há transmissão vertical?

 Há infecção perinatal?
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PRÓXIMOS PASSOS

PREMISSA:
Na dúvida trate e maneje o caso como dengue! 

Não se esqueça de Sarampo no CE
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