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Anexo II
111. Vírus Zika – por PCR
1- Cobertura obrigatória para realização de PCR para vírus Zika em gestantes com
quadro sugestivo de infecção pelo vírus Zika até o quinto dia do início dos sintomas.
Para fins de utilização dessa diretriz considera-se quadro sugestivo de Infecção pelo vírus
Zika:
Pacientes que apresentem exantema maculopapular pruriginoso acompanhado de dois ou
mais dos seguintes sinais e sintomas:





Febre
Hiperemia conjuntival sem secreção e prurido
Poliartralgia
Edema periarticular

Fonte: Ministério da Saúde. http://combateaedes.saude.gov.br/profissional-e-gestor/orientacoes/397-notificacao-compulsoria-febre-dovirus-zika. Site visitado em 20/04/2016.
Observações:
12-

Uma vez que o conhecimento da infecção pelo vírus Zika ainda está em construção, a partir da disponibilização de novas
evidências científicas essa diretriz poderá ser revista a qualquer tempo.
Cabe ao médico assistente orientar a gestante quanto à limitação dos testes diagnósticos atualmente disponíveis.

112. Vírus Zika - IgM
1- Cobertura obrigatória de Pesquisa de anticorpos IgM para Infecção pelo vírus Zika
para:
a. Gestantes com quadro sugestivo de Infecção pelo vírus Zika que realizaram
teste de PCR cujo resultado foi negativo, a partir do sexto dia dos sintomas.
b. Gestantes com quadro sugestivo de Infecção pelo vírus Zika cujos sintomas
se iniciaram há mais de cinco dias.
c. Gestantes com quadro sugestivo de Infecção pelo vírus Zika cujo resultado
da primeira pesquisa de IgM foi negativa.
d. Gestantes assintomáticas no início do pré-natal e no segundo trimestre de
gestação.
e. Gestantes em que foi detectada a presença de microcefalia fetal ou de
calcificações intracranianas em qualquer etapa da gestação.
f. Recém-nascidos cujas mães tenham apresentado teste diagnóstico (PCR ou
pesquisa de anticorpos IgM) com resultado positivo para infecção pelo vírus
Zika durante a gestação.
g. Recém-nascidos com microcefalia e/ou outras alterações do SNC
possivelmente relacionadas à infecção pelo vírus Zika durante a gestação.

Para fins de utilização dessa diretriz considera-se quadro sugestivo de Infecção pelo vírus
Zika:
Pacientes que apresentem exantema maculopapular pruriginoso acompanhado de dois ou
mais dos seguintes sinais e sintomas:





Febre
Hiperemia conjuntival sem secreção e prurido
Poliartralgia
Edema periarticular

Fonte: Ministério da Saúde. http://combateaedes.saude.gov.br/profissional-e-gestor/orientacoes/397-notificacao-compulsoria-febre-dovirus-zika. Site visitado em 20/04/2016.
Observações:
34-

Uma vez que o conhecimento da infecção pelo vírus Zika ainda está em construção, a partir da disponibilização de novas
evidências científicas essa diretriz poderá ser revista a qualquer tempo.
Cabe ao médico assistente orientar a gestante quanto à limitação dos testes diagnósticos atualmente disponíveis.

113. Vírus Zika - IgG
1- Cobertura obrigatória de Pesquisa de anticorpos IgG para Infecção pelo vírus Zika
para:
a. Gestantes ou recém-nascidos que realizaram pesquisa de anticorpos IgM
cujo resultado foi positivo.
Para fins de utilização dessa diretriz considera-se quadro sugestivo de Infecção pelo vírus
Zika:
Pacientes que apresentem exantema maculopapular pruriginoso acompanhado de dois ou
mais dos seguintes sinais e sintomas:





Febre
Hiperemia conjuntival sem secreção e prurido
Poliartralgia
Edema periarticular

Fonte: Ministério da Saúde. http://combateaedes.saude.gov.br/profissional-e-gestor/orientacoes/397-notificacao-compulsoria-febre-dovirus-zika. Site visitado em 20/04/2016.
Observações:
56-

Uma vez que o conhecimento da infecção pelo vírus Zika ainda está em construção, a partir da disponibilização de novas
evidências científicas essa diretriz poderá ser revista a qualquer tempo.
Cabe ao médico assistente orientar a gestante quanto à limitação dos testes diagnósticos atualmente disponíveis.

