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Asiática



Quadro Clínico

Período de incubação: 3-12 dias

Frequentemente assintomático

Manifestações variadas: dengue-like



Quadro Clínico



Diagnóstico

Laboratório

Achados semelhantes à dengue

• Menor intensidade

Viremia até o 5º dia: RT-PCR positivo

Virúria pode persistir por mais dias

• Alternativa diagnóstica



Diagnóstico

Sorologia: IF e ELISA

ELISA desenvolvido pelo CDC no surto de Yap

Reação cruzada com outros flavivírus

Confirmação com ensaio de soroneutralização
para determinar a especificidade do Ac
encontrado (Plaque Reduction Neutralization
Test)
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Cultura em células



Mecanismos de transmissão

Aedes aegypti
Aedes albopictus

Aedes polynesiensis
Aedes hensilli

Aedes rotumae
Aedes africanus

Aedes luteocephalus



Mecanismos de transmissão

Possível:

• Transfusional
• Perinatal
• Sexual





Parto

Período de 
doença da mãe

Amamentação

Sangue, saliva 
e leite



Parto

Período de 
doença da mãe

Amamentação
Doença do 

bebê

Sangue, saliva, 
urina e leite



Origem

1947: isolado em Uganda em macacos

1952: isolado em humano (1º caso)

Floresta 
Zika



2007: primeiro surto

Ilha Yap

Origem



Yap Island – Micronesia: 11.000 habitantes

185 casos suspeitos (conjuntivite/rash/artralgia) de 
abril a agosto 2007: “dengue estranha” (sorologia 
positiva)

Mandaram sangue para o CDC de 71 pacientes: 10 
(14%) tinham o Zika virus

49 casos confirmados / 59 prováveis



Taxa de ataque: 14 /1000 hab

Soroprevalência: 74% (414/557 amostras 
contactantes)

38% relataram sintomas

Sem casos graves

1366 fontes de água em 170 casas

87% mosquito +

• 37% A. hensilli





137 pacientes durante o 
surto foram testados para 

dengue com RT-PCR: 
todos negativos



6 dias

3 dias





2013-15: Polinésia Francesa – O maior surto até 
então

1os relatos de acometimento neurológico

Origem



5 arquipélagos, 268.000 habitantes

Aprenderam com surto das Yap

Em Outubro de 2013: 3 adultos da mesma família

Febre, cefaléia, rash, artralgia, conjuntivite

NS1 e PCR dengue, chk, West Nile negativos

RT-PCR ZKV sangue positiva



8.510 casos suspeitos

396 confirmados

Estimativa de 28.000 casos

Descrição de casos de complicações neurológicas: 
72 casos, com 40 Guillain-Barré

1ª relação com 
acometimento 

neurológico



Disseminação pelo Pacífico

NC: 1400 confirmados

CI: 900 suspeitos



Disseminação pelo mundo



Disseminação pelo mundo



Disseminação pelo mundo

Casamento na Tailândia – 8d
Percebeu picadas

1d após chegar no Canadá:
Dengue-like + conjuntivite + artralgia no 7º 

dia

9ºd: Sorologia DEN IgM/IgG negativas

10ºd: Sorologia DEN IgM positiva

41º dia: Sorologia DEN IgM positiva
?????

Voltaram no sangue do 9º dia e PCR e cultura 
de células com ZKV



Disseminação pelo mundo



Disseminação pelo mundo

Férias na Tailândia – 21d
Ainda por lá:

Febre, mialgia, artralgia, rash

10º dia sorologia DEN IgM positiva
NS1 negativa
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Disseminação pelo mundo

Férias no Taiti – 14d
1d após chegar na Noruega:

Febre, mialgia, artralgia, rash, 
conjuntivite

5º dia sorologias DEN, ZKV, CHV, 
PCR DEN, NS1 negativos

PCR ZKV positivo

36º dia: IgM e IgG ZKV positivos





Disseminação pelo mundo



Disseminação pelo mundo

Homem, 20 a, dengue-like, 
viagem para Bora-Bora, PCR ZKV 

positiva no sangue

Mulher, 30 a, dengue-like
(prurido), Bora-Bora, PCR ZKV 

negativa no sangue e positiva na 
urina

Ambos sorologia DEN e NS1 
negativas

Leucopenia e plaquetopenia
discretas



Disseminação pelo mundo



Disseminação pelo mundo



Disseminação pelo mundo

3860 habitantes

Janeiro a Maio de 2014: 
suspeitas clínicas

Colhidas 89 amostras de sangue

51 positivas para ZKV (PCR)





28 surtos de 
arbovírus em 3 

anos!!!









Zika x Brasil

Começo de 2015, Natal

Relatos de dengue-like

IOC, PR: 21 soros

RT-PCR ZKV: 8 positivos

• 2 sequenciamento e 
comparação



Zika x Brasil



Disseminação pelo mundo



Disseminação pelo mundo

Italiano, 60 a, 12 dias em 
Salvador

4d depois de retornar:
Rash pruriginoso em tronco e 

face, febre, conjuntivite

Lab: 112.000 plaq; PCR 10



Zika x Brasil



Zika x Brasil

Em 29 de abril de 2015: Federal da Bahia (UFBA) reportaram a 
identificação de Zika Vírus (ZIKAV) por meio de técnica de RT-PCR 
em oito de 25 amostras testadas, provenientes da região de 
Camaçari/BA. 

Em 09 de maio de 2015, a Fiocruz/PR identificou ZIKAV, pela 
mesma técnica em oito de 21 amostras, provenientes de Natal/RN. 

No dia 20 de maio de 2015, o estado de São Paulo notificou a 
detecção de um caso confirmado na região de Sumaré/SP realizado 
pelo Instituto Adolfo Lutz/SP. 

Os casos foram ratificados pelo laboratório de referência nacional, 
Instituto Evandro Chagas/SVS/MS. A partir dessa data, outros 
estados vêm identificando a circulação de casos suspeitos de febre 
do Zika Vírus







Da Polinésia para o Brasil



Pernambuco: Outubro de 2015

29 casos de microcefalia em crianças nascidas a
partir de agosto deste ano.

Diferentes unidades hospitalares, públicas e
privadas, com atendimento materno-infantil.

Residentes em diferentes regiões do estado de
Pernambuco.

Relatos preliminares das equipes médicas:
casos com perímetro cefálico menor ou igual
29cm ao nascer.

Maioria dos recém-nascidos: termo ou próximo
do termo.



SE 45 (14/11/2015)

Muita dengue e chikungunya

Poucos dados sobre zika vírus



Pernambuco: Novembro de 2015

Ainda não se sabia a relação
com zika

Fluxos de atendimentos

Exames a serem solicitado



SE 47 (28/11/2015)

1os óbitos 
do mundo 

por zika



Óbitos









9 países: Brasil, Chile (on Easter Island),
Colombia, El Salvador, Guatemala, Mexico,
Paraguai, Suriname e Venezuela

24/nov/15: Polinésia francesa relata

17 mortes fetais

Nenhuma mulher relatava QC, 4 com IgG+





02/12/2015

Foco no zika



02/12/2015



02/12/2015

Gestante, independente da idade
gestacional, com exantema
aguda ( 5 dias) e excluídas outras
hipóteses de doenças infecciosas
e causas não infecciosas.
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02/12/2015



02/12/2015



Vigilância de microcefalia em recém-nascidos 

a) Gestantes que apresentarem exantema;

b) Microcefalia intra-útero;

c) Microcefalia pós-natal;

d) Registro na Declaração de Nascido Vivo (DN).



Suspeito de Microcefalia 

Recém-nascido, entre 37 e 42 semanas de 
gestação, com perímetro cefálico aferido ao 
nascimento igual ou menor que 33 cm. 

OU 

Recém-nascido, menor que 37 semanas de 
gestação, com perímetro cefálico aferido ao 
nascimento, menor ou igual que o percentil 3 
(dois desvios padrão). 





02/12/2015



INFORMAÇÕES PARA A 
POPULAÇÃO
CDC
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