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ZIKA VÍRUS



Caso suspeito de Zika :
Pessoa que apresente exantema maculopapular pruriginoso, 
acompanhado de pelo menos um dos seguintes sinais ou 
sintomas: Febre OU hiperemia  conjuntival sem secreção/prurido 
OU poliartralgia OU edema periarticular.



Notificação e Investigação de  Casos
Foram implantadas 22 unidades sentinelas nas regionais de saúde do estado:
1.Todo paciente que atenda a definição de caso suspeito deve ser registrado 
utilizando o formulário do FormSUS;
2.Todos os municípios devem indicar o responsável pela planilha FormSUS que 
devem manter a regional de saúde informada sobre o acompanhamento do casos;
3.O acompanhamento dos casos deve observar os principais sintomas clínicos e 
qualquer evolução com sintomas neurológicos. Existem fortes indícios de 
associação com a Sindrome de Guillan Barré;
4.Casos confirmados devem ser notificados no SINAN;
5.Os casos de Microcefalia notificados no RESP (www.resp.saude.gov.br), a 
gestante com suspeita de Zika deve ser notificada no formSUS;
Contato formsus : silmara.carvalho@sesa.pr.gov.br
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Algumas doenças febris agudas que cursam com exantema a serem consideradas 
como diagnóstico diferencial momento do atendimento clínico:

Dengue                                                Alergias
Febre maculosa                                  Kawasaki       
Chikungunya                                       Mayaro     
Rubéola
Sarampo
Escarlatina
Mononucleose 
Exantema súbito
Enteroviroses

Outras Síndromes Exantemáticas



Laboratório

O diagnóstico laboratorial específico de ZIKAV baseia-se na detecção de  RNA 
viral a partir do soro;
Acredita-se que o período virêmico seja curto, o que permitiria a detecção direta 
do vírus até 5 dias após o início dos sintomas , sendo ideal até o terceiro dia;
Há disponibilidade do exame da Reação em cadeia da Polimerase – Transcriptase 
Reversa;
As amostras devem ser enviadas em frascos individuais específicos para pesquisa 
de Zika vírus, registradas no GAL e encaminhadas ao LACEN/PR, que enviará ao 
laboratório de referencia.

Não há testes sorológicos disponíveis comercialmente  













http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3086
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Secretaria de Estado da Saúde
Superintendência de Vigilância em Saúde – SVS

Centro de Vigilância Ambiental – CEVA
Divisão de Doenças Transmitidas por Vetores - DVDTV

Curitiba, 12 de Dezembro de 2015

2015
Mapa municípios infestados no Estado do Paraná, atualizado 

em 12/11/2015



Municípios do Estado do Paraná – segundo a condição de 
infestação para o Aedes aegypti – ano 2015

Municípios Não Infestados

Municípios Infestados
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