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Nota Técnica Zika Vírus /SMS/DVS/GVE/2016 

 

Assunto: Orienta sobre as condutas frente aos casos 

suspeitos de febre do Vírus Zika. 

 

1. Descrição  

 

A febre pelo Zika vírus (ZIKAV) é uma doença febril aguda, autolimitada, com duração de 3-7 dias, 

geralmente sem complicações graves. É causada por um vírus do gênero Flavivirus, transmitida por 

mosquitos de gênero Aedes, tais como o Aedes aegypti e o Aedes albopictus.    

Caracteriza-se pelo surgimento de exantema maculopapular pruriginoso, febre intermitente, 

hiperemia conjuntival (não purulenta e sem prurido), artralgia, mialgia, cefaléia e edema periarticular. A 

artralgia pode persistir por aproximadamente um mês. Existe uma possível correlação entre a infecção 

pelo Zika e a ocorrência de Síndrome de Guillain-Barre e casos de Microcefalia no nordeste do Brasil. Esta 

hipótese está em investigação sendo decretada Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN). 

O período de incubação da doença varia de 3 a 12 dias, sendo em média de 4 dias. O período 

virêmico no homem ainda não foi estabelecido, mas acredita-se que seja curto, o que permitiria a detecção 

direta do vírus até o 5º dia após o início dos sintomas. Estima-se que o período de incubação no vetor seja 

de aproximadamente 10 dias. 

A partir de abril de 2015 casos de Febre do Zika Vírus vem sendo detectados no Brasil. Atualmente 

há circulação do ZIKAV em 19 estados. Embora não tenha sido identificada, até o momento, transmissão 

do Zika Vírus (ZKV) em Santa Catarina, a condição entomológica associada ao fluxo de pessoas 

provenientes de áreas de transmissão aumenta o risco de introdução e circulação viral de Zika em nosso 

território, que em 2015 já registrou a presença de Aedes aegypti em 108 e do Aedes Albopictus em 145 

municípios.  

Informações complementares sobre áreas com transmissão estão disponíveis em: 

https://goo.gl/9QEwRA  

 

2. Definição de caso suspeito Febre do Zika  
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Pacientes que apresentem exantema maculopapular pruriginoso , acompanhado de pelo menos 

2 dos seguintes sinais e sintomas: 

 

● Febre OU 

● Hiperemia conjuntival (não purulenta e sem prurido) OU 

● Poliartralgia OU 

● Edema periarticular. 

 

2.1. Diagnóstico Diferencial  

 

Dada a similaridade do quadro com várias outras doenças infecciosas, é necessário investigar se 

há critérios para notificação de outros agravos, tais como: dengue, chikungunya e doenças exantemáticas 

(sarampo, rubéola, parvovírus), etc, conforme definições abaixo. 

 

Diagnóstico diferencial de Zika (definição de caso para fins de notificação):  

 

Dengue:  febre, usualmente entre 2 e 7 dias e duas ou mais das seguintes manifestações:  

mialgias, artralgias, cefaléia, dor retro-orbital, náuseas, vômitos, exantema, petéquias, prova do 

laço positiva, leucopenia.  

 

Chikungunya:  febre de início súbito, maior de 38,5°C e artralgia ou artrite intensa de início súbito, 

não explicada por outras condições. 

 

Sarampo: febre e exantema maculopapular, acompanhados de um ou mais dos seguintes sinais e 

sintomas: tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite, independente da idade e da situação vacinal.  

 

Rubéola: Todo paciente que apresente febre e exantema maculopapular, acompanhado de 

linfoadenopatia retroauricular, occipital e cervical, independente da idade e da situação vacinal. 

 

Além destes, verificar possibilidade de outros agravos que causam exantema: parvovírus, 

citomegalovírus, mononucleose, enterovírus.  
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Comparação de freqüência dos principais sinais e si ntomas  ocasionados pela infecção pelos vírus 

dengue, chikungunya, zika e sarampo  

Sinais e Sintomas  Dengue  Chikungunya  Zika  Sarampo  

Febre  ++++ +++ +++ ++++ 

Mialgia/artralgia  +++ ++++ ++ 0 

Edema de extremidades  0 0 ++ 0 

Exantema maculopapular  ++ ++ +++ ++++b
 

Dor retrorbital  ++ + ++ 0 

Hiperemia conjuntival  0 + +++a
 ++++c

 

Linfadenopatia  ++ ++ + + 

Hepatomegalia  0 +++ 0 + 

Leucopenia/trombocitopenia  +++ +++ 0 +++ 

Hemorragia  + 0 0 0d
 

Tosse produtiva  0 0 0 +++ 

a Não apresenta prurido ou exsudação 
b Evolução craniocaudal 
c Apresenta fotofobia 
d Pode ocorrer na complicação 
Fonte: Adaptado de Halstead, et al.  
 

3. Tratamento  

 

Não há tratamento antiviral específico. O tratamento dos casos sintomáticos recomendado é 

baseado no uso de paracetamol ou dipirona para o controle da febre e manejo da dor. No caso de 

erupções pruriginosas, os anti-histamínicos podem ser considerados. No entanto, é desaconselhável o 

uso ou indicação de ácido acetilsalicílico e outros  medicamentos anti-inflamatórios  em função do 

risco aumentado de complicações hemorrágicas descritas nas infecções por outros flavivírus.  

 

4. Recomendações  

 

A principal medida preventiva envolve o combate ao vetor. Deve-se reduzir a densidade vetorial por 

meio da eliminação da possibilidade de contato entre mosquitos e água armazenada em qualquer tipo de  
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depósito.  Pode-se utilizar roupas que minimizem a exposição da pele, manter portas e janelas fechadas 

ou teladas além do uso repelentes na pele exposta e sobre as roupas. 

 

5. Vigilância Epidemiológica  

 

5.1. Notificação ZIKA VÍRUS  

 

A Febre do Zika é de notificação obrigatória e imediata (≤ 24 horas) para desencadeamento da 

investigação e adoção das medidas de controle pertinentes, inclusive pesquisa vetorial.  

Todos  os casos suspeitos de Zika (independente do histórico de viagem  para local de 

transmissão da doença) devem ser notificados imediatamente, conforme o seguinte fluxo: 

  

-CS e UPAS, até as 17h: ao DS correspondente  

-Demais horários e demais estabelecimentos de saúde, a qualquer hora, pelos seguintes 

contatos:  3212-3922 / 3212-3907/ 9985-2710.  

  

5.1.1. Investigação  

 

Todo caso suspeito de Zika deverá ser investigado para conhecimento da situação epidemiológica 

da doença. Deverão ser realizadas as seguintes atividades pelos Núcleos Hospitalares de Vigilância 

Epidemiológica e Vigilância Epidemiológica dos Distritos Sanitários: 

- Coleta de dados clínicos, laboratoriais e epidemiol ógicos complementares, informando 

outros resultados laboratoriais;  

- Investigação de dados clínicos:  Data de início do exantema, presença de prurido, presença de 

febre (registrar temperatura), artralgia ou artrite, edema em articulações ou membros (descrever local), 

mialgia, hiperemia conjuntival (descrever presença de secreção ou prurido), cefaléia, dor retro orbital, 

linfadenopatia, sinais neurológicos, tais como parestesia, paralisia, dificuldade de deambulação, outros 

sinais e sintomas relatado.  

- Investigar deslocamentos: Verificar os deslocamentos nos 14 dias que antecedem o início dos 

sintomas, registrar inclusive, de forma cronológica, quanto tempo ficou em cada local. (ANEXO I).  
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- História prévia:  Informar ocorrência de infecção anterior por dengue ou chikungunya antes 

diagnosticada (data), se existem outros casos semelhantes na região, quantos casos semelhantes, se 

existem casos internados ou graves. 

 

Vigilância Epidemiológica dos Distritos Sanitários:  repassar imediatamente o caso ao Centro 

de Controle de Zoonoses para Pesquisa Vetorial Especial (PVE) e repassar as informações iniciais da 

investigação (Ficha de investigação de Zika/Dengue/Chikungunya) para Gerência de Vigilância 

Epidemiológica.   

 

Núcleos Hospitalares de Vigilância Epidemiológica:  A partir do dia 07 de março de 2016 deve 

se realizar a digitação das notificações no SinanNet, entretanto como o sistema possui apenas o módulo 

de conclusão, em que não constam muitas informações a investigação deve continuar sendo realizada na 

Ficha de Investigação Única de Dengue/Zika/Chikungunya bem como o permanece a necessidade de 

encaminhamento da notificação/investigação para esta Gerência. 

 

5.1.2. Diagnóstico laboratorial  

 

Será realizada coleta de amostra laboratorial para diagnóstico de ZIKA de todas as gestantes e 

óbitos suspeitos de zika e para os casos suspeitos de autoctonia  em Santa Catarina, ou seja, SEM 

histórico de deslocamento para locais com transmiss ão da doença ou oriundos de áreas sem 

transmissão de Zika.  

Os casos suspeitos com vínculo epidemiológico ou oriundos de áreas já sabidamente com 

circulação de zika não  realizarão coleta e a confirmação do caso deverá ocorrer mediante critério 

clínico-epidemiológico . Lembrando que os diagnósticos diferenciais deverão ser realizados, conforme a 

investigação epidemiológica, antes do fechamento do caso . 

Todo serviço de saúde que identificar e notificar a suspeita de Zika Vírus deve realizar/solicitar 
a coleta e o envio de amostra biológica ao laboratório de referência ocorrerão mediante as 
seguintes condições:  
 

● Enquadramento do caso na definição de suspeito de Febre do Zika Vírus;  
● Não ter histórico de deslocamento para locais com t ransmissão da 

doença*,  ou os que tiverem suspeita de autoctonia  (transmissão dentro de 
qualquer município de SC); 

● Estar até o 5º dia de sintomas; 
● Envio de ficha de cadastro do LACEN preenchida; 

*as áreas de transmissão da doença podem ser consultadas em https://goo.gl/9QEwRA 
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A amostra para diagnóstico de ZIKAV deve ser colhida nos primeiros 05 (cinco) dias de doença 

(fase aguda da doença), 5 ml em tubo seco (sem aditivos). O tubo deverá permanecer em pé e deve ser 

mantido refrigerado a 2°C a 8°C até 6 horas após a coleta.  

  

Unidades Sentinelas  

Em Florianópolis, as unidades de pronto atendimento, UPA Norte e UPA Sul são Sentinelas para o 

monitoramento do ZIKAV.  

Solicitamos que as Unidades sentinelas estejam atentas aos sinais e sintomas da definição de caso de 

Zika. 

Para os casos suspeitos de Zika que NÃO tem histórico de deslocamento para área de 

transmissão, a amostra laboratorial deve ser colhida na UPA no momento da suspeita (respeitando os 

primeiros 5 dias de início dos sintomas), para que reduza a possibilidade de perda de segmento no 

acompanhamento do paciente. 

 

Considerando a pouca experiência nacional no monitoramento desta doença, todas as medidas de 

vigilância e controle da doença passarão por avaliação e ajustes periódicos. Quaisquer mudanças neste 

fluxo ou nos critérios aqui adotados serão divulgadas oportunamente. 

 

A GVE se coloca desde já à disposição para dirimir quaisquer dúvidas pelos meios de contato 

abaixo. 
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ANEXO I 

 

HISTORIA DE VIAGEM E LOCAIS VISITADOS POR PACIENTES COM SUSPEITA DE FEBRE DO ZIKA 

 

Período de incubação 
Investigar deslocamentos para definir provável local de infecção (últimos 15 dias) 

Registrar endereço e data de ida e retorno da viagem/deslocamento 

      

15º 14º 13º 12º 11º 10º 9º 8º 7º 6º 5º 4º 3º 2º 1º 
Início dos Sintomas 

(descrever) 

2º 3º 4º 5º 6º 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


