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A Febre do vírus Zika é uma doença causada por vírus do gênero Flavivirus, família 

Flaviviridae, transmitida principalmente pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus.  

É uma doença emergente no Brasil, cuja circulação viral foi confirmada laboratorialmente 

em abril de 2015. A detecção de casos de microcefalia e a presença de complicações neurológicas 

associadas ao vírus Zika conduziu a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) a instituir por meio 

da Portaria nº 204 de 17/2/2016, o agravo como de notificação compulsória semanal para a Rede 

Assistencial (pública, privada e filantrópica) em todos os níveis de atenção.  

Os casos de Doença aguda pelo vírus Zika em gestantes e os óbitos com suspeita de 

doença pelo vírus Zika são de notificação imediata (em 24 horas). 

 
Definição de Caso : 

Caso Suspeito  
Pacientes que apresentem exantema maculopapular pruriginoso acompanhado de DOIS ou mais 

dos seguintes sinais e sintomas:  

 Febre OU  

 Hiperemia conjuntival sem secreção e prurido OU  

 Poliartralgia OU  

 Edema periarticular. 

Caso Confirmado:  

Por critério laboratorial: É todo caso que apresente um dos seguintes testes positivos/ reagentes 

específicos para diagnóstico de Zika:  

 Isolamento viral;  

 Detecção de RNA viral por reação da transcriptase reversa (RT-PCR);  

 Sorologia IgM (quando teste for disponibilizado/ validado pelo Ministério da Saúde). 
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A doença pelo vírus Zika faz parte da lista dos agravos de notificação compulsória semanal 

segundo Portaria nº 204 de 17 de fevereiro de 2016. 
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 Por critério clínico-epidemiológico: Como no Estado do Rio de Janeiro já esta estabelecida a 

circulação autóctone com confirmação laboratorial, define-se que os casos suspeitos de Zika, que 

atendam a definição de caso, poderão ser confirmados pelo critério clínico epidemiológico.  

 

 

Observações:  

 Os casos graves confirmar preferencialmente por laboratório (PCR). Na impossibilidade de 
realização de confirmação laboratorial específica, considerar confirmação por vínculo 
epidemiológico com um caso confirmado laboratorialmente.  

 Exceção: Considerar gestantes que apresentarem como manifestação clínica APENAS o 

exantema maculopapular, como caso suspeito de infecção pelo vírus zika. Proceder com 

notificação no FormSUS e no SINAN NET (A92.8). 

Caso Descartado  

Caso suspeito que possua um ou mais dos critérios a seguir:  

 Sorologia IgM não reagente (quando teste for disponibilizado/ validado pelo Ministério da 

Saúde), desde que a amostra tenha sido colhida em tempo oportuno, acondicionada e 

transportada adequadamente;   

 Possuir diagnóstico de outra enfermidade;  

 Seja um caso suspeito com exame laboratorial negativo (RT-PCR) ou sem exame 

laboratorial, cuja investigação clínica e epidemiológica seja compatível com outras 

doenças. 

 
Óbito:  
Realizar a investigação detalhada e oportuna de todo óbito suspeito pelo vírus Zika (atentar para 

os casos de complicações neurológicas), sendo necessária a confirmação laboratorial. 

Na ausência de um instrumento específico de investigação para óbitos suspeitos pelo vírus Zika, 

recomenda-se a utilização do protocolo de investigação de óbitos por dengue. 

Nos pacientes com Zika Virus e comorbidades que evoluírem para óbito durante o curso da 

doença, considerar como causa básica Zika.  

Observações:  
 Os óbitos associados ao vírus Zika serão revisados por comissão interdisciplinar e terão 

estudos laboratoriais específicos. Na impossibilidade de realização de confirmação 

laboratorial específica, considerar confirmação por vínculo epidemiológico com um caso 

confirmado laboratorialmente. Os casos serão avaliados pela comissão e encerrados no 

SINAN PELA CVE/GVDATA.  
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Atenção: 
 

 Quando as técnicas laboratoriais de rotina forem insuficientes para o diagnóstico, poderão 

ser utilizados os métodos em amostras de líquido cefalorraquidiano (LCR) e/ou fragmentos 

de vísceras.  

 

Orientações: 

As DVS ou SVS realizam a notificação dos casos em Ficha de Notificação/Conclusão e digitação no 

SINAN NET sob o código CID A- 92.8 (Outras febres virais especificadas transmitidas por 

mosquitos) em prazo máximo de 07 dias a partir da data de notificação do caso.  

Considerar que a vigilância ambiental em saúde realiza ações oportunas de bloqueio vetorial no 

prazo até 15 dias a partir da notificação. 

 

No campo observações registrar as seguintes informações: Data de início do exantema; Presença 

de febre (se sim qual temperatura); Presença de prurido, artralgia ou artrite, edema em 

articulações ou membros, mialgia, hiperemia conjuntival, cefaleia, dor retro orbital, 

linfadenopatia, sinais neurológicos (tais como parestesia, paresia ou paralisia, dificuldade de 

deambulação) e outros sinais e sintomas relatados. 

As DVS/SVS farão o encerramento dos casos (CID A92.8) no SINAN NET imediatamente após o 

recebimento dos mesmos por critério clínico epidemiológico.  
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1 - Fluxo de Coleta, Armazenamento e Envio de Amostra Biológica ao LACEN-RJ 
(EXCLUSIVO PARA CASOS GRAVES E GESTANTES) 

 
xame / Metodologia Material Volume Período da Coleta Acondicionamento Transporte 

PCR 

Líquor 1 ml 
Casos graves: Imediatamente 

após a identificação da 
complicação 

Manter a 2°C a 8°C 
(em até 48 horas). 

Caixa com 
Gelo 

Reciclável 

Soro 7-10 ml 

Gestantes: 1º ao 5º dia do 
início dos sintomas 

Casos graves: Imediatamente 
após a identificação da 

complicação 

Urina 
 

10 ml 

Gestantes: 1º ao 8º dia do 
início dos sintomas 

Casos graves: Imediatamente 
após a identificação da 

complicação 

Vísceras 
(óbitos) 

Coletar 1 
cm³ das 

vísceras* 
Imediatamente após o óbito 

Sorologia 

Liquor 1 ml 
Casos graves: Imediatamente 

após a identificação da 
complicação 

Soro 7-10 ml 

Gestantes: 1º ao 5º dia do 
início dos sintomas 

Casos graves: Imediatamente 
após a identificação da 

complicação 

Histopatológico/  
Imunohistoquímica 

Vísceras 
(óbitos) 

Coletar 1 
cm³ das 

vísceras** 
Imediatamente após o óbito 

Conservar em 
temperatura ambiente 

Conservar em 
temperatura 

ambiente 

*Vísceras: cérebro, fígado, coração, pulmão, rim e baço. Acondicionar em frasco estéril de tampa rosca, sem conservantes, 

refrigerada até envio ao laboratório de referência. Identificar a amostra com o nome, data da coleta e tipo de víscera.  Enviar 
ao laboratório de referência preferencialmente no mesmo dia da coleta. Caso não seja possível este envio, congelar em freezer 
a -20º ou -70º. Não colocar em formol. 
** Vísceras: cérebro, fígado, coração, pulmão, rim e baço - Acondicionar em frasco estéril de tampa rosca, contendo formalina 
tamponada a 10%. Identificar a amostra com o nome, data da coleta e tipo de víscera. O envio ao laboratório de referência 
deve ser no mesmo dia da coleta. Não colocar em formol. 
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