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Introdução
Estas definições de caso provisórias foram elaboradas com a finalidade de constituírem um padrão mundial para a classificação
e notificação dos casos de vírus Zika. As orientações da OMS para a vigilância da doença provocada pelo vírus Zika estão a ser
elaboradas neste momento.
A OMS procederá a uma revisão periódica destas definições provisórias de casos e irá actualizando-as à medida que haja novas
informações disponíveis.

Caso suspeito
Uma pessoa que se apresente com erupções cutâneas e/ou febre e, pelo menos, um dos seguintes sinais ou sintomas:
 artralgia; ou
 artrite; ou
 conjuntivite (não purulenta/hiperémica).

Caso provável
Um caso suspeito, com presença do anticorpo IgM contra o vírus Zika1 e uma ligação epidemiológica2.

Caso confirmado
Uma pessoa com confirmação laboratorial de infecção recente pelo vírus Zika:
 presença de ARN ou antigénio do vírus Zika no soro ou em outras amostras (e.g. saliva, tecidos, urina, sangue total); ou
 anticorpo IgM contra virus Zika positive e PRNT90 para virus Zika com título ≥20 e virus Zika PRNT90 rácio do título ≥ 4

comparado com outros flavivírus; e exclusão de outros flavivírus

Notas
1

Sem evidências de infecção com outros flavivírus

2

Contacto com um caso confirmado ou história de residência ou viagem em zonas com transmissão local do vírus Zika, 2 semanas antes do início dos
sintomas.
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