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Nota Técnica nº 01/2016 – CIEVS/GEEPI/GVSI/GEDIG/GEAS/GEUG/GERC/SMSA 

Assunto: Manejo Clínico de Casos Suspeitos de Infecção por Vírus Zika e 

 Microcefalia na Rede SUS/BH 

Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2016. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O vírus Zika, agente da família dos flavivírus, foi identificado no Brasil em abril de 2015, e 

desde então, houve aumento do número de casos em vários estados brasileiros, inclusive em 

Minas Gerais. No final de 2015, o Ministério da Saúde informou a associação entre a infecção 

pelo vírus Zika em gestantes e o aumento do número de microcefalias em recém-nascidos.  

A presente nota técnica orienta sobre a coleta de exames, condução de casos suspeitos 

de vírus Zika e encaminhamentos dos casos de microcefalia, sujeita a revisões e atualizações 

sempre que necessário. 

 

2. EXAMES DIAGNÓSTICOS DE INFECÇÃO PELO VÍRUS ZIKA 

O diagnóstico de infecção pelo vírus Zika é confirmado quando há identificação de 

material genético do vírus por meio da técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR) em 

amostras biológicas. Atualmente, as amostras de pacientes residentes em BH estão sendo 

encaminhadas pela Fundação Ezequiel Dias (FUNED) para realização dos exames na Fundação 

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) no Rio de Janeiro. 
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3. MANEJO DE PACIENTES NÃO GESTANTES COM SUSPEITA DE INFECÇÃO PELO VÍRUS 

ZIKA 

3.1 Definição de caso suspeito de vírus Zika em paciente não gestante: 

Pacientes que apresentem exantema maculopapular, acompanhado de pelo menos dois dos 

seguintes sinais e sintomas: 

- Febre 

- Hiperemia conjuntival sem secreção e prurido 

- Poliartralgia 

- Edema periarticular 

 

3. 2 Indicação de coleta de material para investigação de vírus Zika: 

Neste momento epidemiológico, todos os casos devem ser discutidos individualmente 

com o serviço de Vigilância Epidemiológica após sua notificação, para que se determine a 

indicação da realização da coleta de amostra para PCR. 

 

3.3 Período de coleta e tipo de amostras: 

 

As amostras para realização de PCR para o vírus Zika devem ser coletadas, de acordo 

com o período da doença, conforme indicado abaixo: 

 

- Até o 5º dia de início de sintomas: sangue (soro) 

- Entre 6º e 8º dia de início de sintomas: urina 

 

3.4 Orientações quanto à coleta e armazenamento de material: 

O volume a ser coletado é de 3 a 5 ml de sangue (soro) ou urina, que deve ser 

armazenado a 4°C por no máximo quatro horas depois da coleta. Após este período, a amostra 

deve ser congelada a -70°C em freezer adequado ou em botijão com nitrogênio líquido. A urina 

não deve ser centrifugada.  
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O envio da amostra para PCR do vírus Zika deve seguir o mesmo fluxo das amostras para 

realização do teste rápido NS1 para dengue. A amostra coletada nos Centros de Saúde deve 

ser encaminhada ao Laboratório Distrital ou Laboratório de Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA), congelada em até quatro horas em botijão de nitrogênio líquido e posteriormente 

enviada à FUNED, seguindo a rota já estabelecida para encaminhamento das amostras do teste 

NS1 (em caso de dúvida, informe-se na Gerência Distrital de Epidemiologia (vide contato no 

quadro 2)). A amostra coletada em outras unidades assistenciais nos dias úteis deve ser 

encaminhada diretamente para a FUNED, até às 16h, respeitando o prazo de até 4 horas do 

horário da coleta. Para coleta de amostras fora deste horário, deve-se discutir o fluxo de 

encaminhamento com o plantão do CIEVS-BH (contatos no final da nota). 

 

3.5 - Diagnósticos diferenciais: 

Deve-se avaliar a história vacinal do paciente e considerar o diagnóstico diferencial com 

outras doenças que cursam com exantema como dengue, febre chikungunya, infecção por 

citomegalovírus, mononucleose infecciosa, sarampo, rubéola ou outros, de acordo com o 

quadro clínico de cada paciente. 

Todos os casos suspeitos de infecção por vírus Zika devem coletar sorologia IgM para 

dengue a partir do 6º dia de sintomas para diagnóstico diferencial (nos primeiros quatro dias 

de doença, pode ser realizado o teste rápido NS1 para dengue, caso esteja disponível).  

 

3.6 Tratamento e Acompanhamento 

 

O manejo clínico de qualquer paciente suspeito de infecção pelo vírus Zika deve ser 

semelhante ao manejo do caso suspeito de dengue, devido às potenciais e mais frequentes 

complicações da última e à dificuldade de se realizar o diagnóstico diferencial entre as duas 

doenças com base apenas em manifestações clínicas. 

 

4. MANEJO DE PACIENTES GESTANTES COM SUSPEITA DE INFECÇÃO PELO VÍRUS ZIKA 

4.1 Definição de caso suspeito de vírus Zika em gestante: 

 

Deve-se suspeitar de Zika em toda gestante que apresente exantema maculopapular, 

independentemente da idade gestacional e da presença de outros sintomas concomitantes, 
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na ausência de outro diagnóstico específico. 

 

A definição de caso suspeito de infecção pelo vírus Zika em gestantes considera 

suficiente a presença do exantema, independentemente da presença dos outros sintomas. Tal 

definição visa uma maior sensibilidade para a detecção dos casos nesta população.  

Ressalta-se a importância da investigação de diagnósticos diferenciais com outras 

doenças exantemáticas.  

 

4.2 Indicação de coleta de material para investigação de vírus Zika: 

 

A coleta de material biológico para realização de PCR para vírus Zika deve ser realizada 

em todas as gestantes com exantema maculopapular, até o 8º dia, conforme descrito abaixo. 

Caso a notificação seja feita após este período, a realização da coleta deve ser discutida com a 

Vigilância Epidemiológica (contatos no final da nota).  

 

4.3 Período de coleta e tipo de amostras:  

 

O PCR para vírus Zika deve ser coletado nas seguintes amostras de pacientes 

gestantes, de acordo com o período da doença: 

 

- Até o 5º dia de início de sintomas: sangue (soro) e urina 

- Entre 6º e 8º dia de início de sintomas: urina 

 

A justificativa para coleta de sangue (soro) e urina até o 5º dia após o início dos sintomas 

em gestantes é aumentar a sensibilidade da detecção do vírus Zika nesta população. As 

orientações quanto à coleta e ao armazenamento dos materiais biológicos são semelhantes às 

dos casos suspeitos em pacientes não gestantes (item 3.4). 

Nos Centros de Saúde, a solicitação deste exame deve ser feita por meio do SISREDE. 
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4.4 Diagnósticos diferenciais: 

 

Nas gestantes com exantema, o diagnóstico diferencial deve ser realizado com dengue, 

febre chikungunya e também com outras infecções que podem acometer o feto 

(toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, sífilis).  

A propedêutica a ser solicitada e o local para coleta estão apresentados no quadro 1.  

 

Quadro 1. Exames a serem realizados para diagnóstico diferencial da gestante com 

suspeita de infecção pelo vírus Zika. 

Doença Dengue Chikungunya Toxoplasmose Citomegalovírus Rubéola Sífilis 

Exame  IgM* PCR** IgG e IgM IgG e IgM IgG e IgM VDRL 

Material Sangue Sangue Sangue Sangue Sangue Sangue 

Local 

para 

coleta 

Serviço 

onde 

realiza o 

pré-natal 

Serviço em 

que a 

paciente 

receber o 1º 

atendimento 

Serviço onde 

realiza o pré-

natal 

Serviço onde 

realiza o pré-

natal 

Serviço 

onde 

realiza o 

pré-natal 

Serviço 

onde 

realiza o 

pré-natal 

*A sorologia IgM para dengue deve ser coletada após o 5º dia de início de sintomas.  Caso esteja 
disponível o teste rápido NS1 no serviço em que a gestante estiver sendo atendida, este deve ser 
realizado até o 5º dia após início de sintomas. 

** A amostra de sangue para realização de PCR para febre Chikungunya é a mesma coletada para 
PCR de vírus Zika (não é necessário amostra de maior volume). Deve ser feito pedido médico específico 
e a notificação para chikungunya deve ser preenchida e encaminhada junto com a amostra à FUNED, 
conforme orientação do item 3.4.  

 

4.5 Tratamento e Acompanhamento: 

O manejo clínico de qualquer paciente gestante com suspeita de infecção pelo vírus Zika 

deve ser semelhante ao manejo do caso suspeito de dengue. 

Devido à associação de microcefalia com vírus Zika, todas as gestantes com diagnóstico 

confirmado laboratorialmente (PCR positivo) de vírus Zika deverão ser encaminhadas ao pré-

natal de alto risco no ambulatório de referência do Hospital Odilon Behrens (HOB). O Centro 

de Saúde deverá cadastrar a gestante no SISREG, sob regulação, na especialidade “Ginecologia 

– Pré- natal de alto risco para Zika Vírus”. A solicitação deve conter os dados referentes à 

gestação atual (paridade, idade gestacional, comorbidades existentes, resultado de ultrassom 

quando realizado) e resultados de exame confirmatório para vírus Zika.   
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Até que seja confirmado o diagnóstico de infecção pelo vírus Zika, deve-se solicitar 

ultrassonografia obstétrica. Nos Centros de Saúde, a solicitação deve ser sob regulação, 

mencionando a suspeita de infecção materna pelo vírus Zika. A investigação de diagnósticos 

diferenciais também deverá ser solicitada conforme descrito no quadro 1.  

 

 

5 MANEJO DE CASOS DE MICROCEFALIA 

 

5.1 - Gestantes com fetos com suspeita de microcefalia intra-útero durante o pré-natal: 

 

  Estas gestantes, ainda que assintomáticas, devem ter amostra de sangue (soro) e urina 

coletada para a realização de PCR para vírus Zika no momento do diagnóstico de microcefalia. 

Deve ser realizada, também, investigação de outras causas para o quadro, como uso de drogas 

ilícitas, medicamentos e outras infecções congênitas durante a gestação.  

Devido à associação de microcefalia com Zika, todas as gestantes com diagnóstico de 

microcefalia intra-útero, independentemente da apresentação de sintomas relacionados ao 

Zika vírus, deverão ser encaminhadas ao pré-natal de alto risco no ambulatório de referência 

do Hospital Odilon Behrens (HOB). O Centro de Saúde deverá cadastrar a gestante no SISREG, 

sob regulação, na especialidade “Ginecologia – Pré- natal de alto risco para Zika Vírus”. A 

solicitação deve conter os dados referentes à gestação atual (paridade, idade gestacional, 

comorbidades existentes), os dados do ultrassom (perímetro cefálico e percentil) e resultados 

de exames realizados para o diagnóstico diferencial (quando existentes). 

 
5.2 - Neonatos com microcefalia:  

 

Os neonatos com idade gestacional maior ou igual a 37 semanas cujo perímetro cefálico 

for menor do que 31,5 cm (sexo feminino) ou 31,9 cm (sexo masculino) ou aqueles com idade 

gestacional menor do que 37 semanas com perímetro cefálico menor ou igual ao percentil 3 

pela curva de Fenton devem ser notificados à Vigilância Epidemiológica por quadro de 

microcefalia. A medição do perímetro cefálico é feita com fita métrica não-extensível, na altura 

das arcadas supraorbitárias, anteriormente, e da maior proeminência do osso occipital, 

posteriormente. Ressalta-se que esta medida deve ser repetida após 24 horas, devido a 

possibilidade de cavalgamento de sutura durante o trabalho de parto. 

 Durante a internação na maternidade deve-se: coletar sangue do cordão umbilical, 

fragmentos de placenta em criotubo e líquido cefalorraquidiano do recém-nascido para 
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realização de PCR para vírus Zika (coleta conforme Protocolo de Vigilância e Resposta à 

Ocorrência de Microcefalia, Ministério da Saúde, 22/01/2016); investigar diagnóstico 

diferencial para outras infecções congênitas (citomegalovírus, toxoplasmose, rubéola, sífilis); 

realizar ultrassonografia transfontanelar e avaliação de fundo de olho.  Todos estes casos 

devem ser discutidos com a Vigilância Epidemiológica (contatos no final da nota). 

Os neonatos cujas mães tiveram infecção documentada laboratorialmente pelo vírus 

Zika, independentemente da presença de microcefalia, devem ser encaminhados ao 

ambulatório de referência do HOB, sob regulação, para a especialidade Neurologia Pediátrica 

para Zika Vírus. 

Os neonatos microcefálicos nos quais foram excluídas outras infecções congênitas 

também devem ser encaminhados ao ambulatório de referência do HOB, sob regulação, para a 

especialidade Neurologia Pediátrica para Zika Vírus. 

 Aqueles com microcefalia não submetidos a investigação adequada ou aqueles com 

diagnóstico de outras infecções congênitas devem ser encaminhados ao Centro de 

Treinamento e Referência em Doenças Infecciosas Orestes Diniz (CTR), para acompanhamento 

com equipe de infectologia pediátrica. 

 

5.3 Aborto ou Natimorto 

 

Nos casos de aborto sugestivos de infecção congênita ou natimorto com microcefalia 

ou com exposição confirmada ao vírus Zika (gestante com PCR positivo), deve-se encaminhar 

para FUNED fragmentos de cérebro, fígado, coração, pulmão, rim e baço para realização de 

PCR e imunohistoquímica (coleta conforme Protocolo de Vigilância e Resposta à Ocorrência de 

Microcefalia, Ministério da Saúde, 22/01/2016). Todos estes casos devem ser discutidos com a 

Vigilância Epidemiológica (contatos no final da nota). 

 
 

6. NOTIFICAÇÃO 

 

A notificação para os casos suspeitos de infecção por vírus Zika deve ser imediata (em 

até 24 horas). Em dias úteis, de 7h às 18, deve-se entrar em contato com a Gerência de 

Regulação, Epidemiologia e Informação (GEREPI) do Distrito Sanitário de residência do 

paciente. Após as 18h, nos feriados e em finais de semana, o contato deve ser feito com o 
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plantão do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS-BH), pelo 

celular. Deverá ser preenchida a ficha de notificação individual do SINAN para todos os casos 

suspeitos de infecção por vírus Zika, inclusive gestantes. 

Para os neonatos com microcefalia e para as gestantes com exantema, deve ser 

preenchida ficha própria de investigação (Registro de Evento em Saúde Pública – RESP). 

 

 

Contato das GEREPIs e CIEVS-BH: 

TELEFONE DO PLANTÃO E DAS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS 

Barreiro:3277-5946/5921 

Centro-Sul: 3277-4331 

Leste: 3277-4477 

Nordeste: 3277-6241/6242 

Noroeste: 3277-7618/7647 

Norte: 3277-7853 

Oeste: 3277-7082 

Pampulha: 3277-7938 

Venda Nova: 3277-5413 

Plantão CIEVS-BH 24h: 98835-3120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


