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O vírus Zika (ZIKV) foi identificado em 1947 em Uganda, e os primeiros casos 
confirmados no Brasil ocorreram em mar/15, posteriormente observou-se 
aumento do número de casos de microcefalia, assim o Ministério da Saúde - MS 
definiu a doença como um agravo emergencial em saúde pública. Considerando 
os resultados preliminares das investigações o MS reconheceu a relação entre 
o aumento na prevalência de microcefalias no Brasil com a infecção pelo ZIKV 
durante a gestação, e indicou a investigação de gestantes com exantema como 
estratégia para vigilância destes casos no Brasil. O objetivo do trabalho é 
descrever o perfil epidemiológico dos casos de gestantes com exantema 
assistidas no HUMAP. Estudo descritivo dos casos de gestante com exantema 
assistidas no HUMAP de dez/15 a jun/16. Os resultados mostram que de um 
total de 32 gestantes, 15,6% (5) < 20 anos, 62,5% (20) entre 20-30 anos, 21,9% 
(7) >30 anos. Com até 5 dias de início dos sintomas foram 19 (59,4%) período 
propício para realizar o RT-PCR para ZIKV. Até o dia 29/06/16 podemos verificar 
com RT-PCR reagente 10 (31,25%), em análise 6 (18,7%), não detectável 11 
(34,4%), não realizado 5 (15,6%). Diagnóstico para Dengue por meio do NS1 
reagente 4 (12,5%), por IgM 5 (15,62%). Foram identificadas 15 gestantes que 
evoluíram para parto com RN sem alterações, sendo que três destas tinham 
ZIKV detectável. Ocorreram 2 abortos cujas as gestantes tiveram RT-PCR 
detectável para ZIKV. Destacando os principais sintomas associados à Zika, 
identificamos no grupo estudado, exantema (77,4%), febre (83,8%), prurido 
(45,1%), mialgia (45,1%), conjuntivite (46,1%) e artralgia (29%). Concluímos que 
a identificação precoce das gestantes com exantema permite a coleta de exames 
para diagnóstico da Zika, no prazo preconizado, sendo primordial para confirmar 
ou descartar a correlação de possíveis danos ao feto, diante da emergência 
desta doença no Brasil.  
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