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Zika Vírus (ZIKV) é um flavivírus que foi isolado a primeira vez em 1947 na Zika Forest 
(Uganda/África) de um macaco Rhesus. Em 2007 foi relatado um surto na Ilha de Yap, no 
Oeste do Pacífico, de uma doença relativamente leve, caracterizada por erupção 
cutânea, artralgia e conjuntivite. Em 2015 o ZIKV circulou pelas Américas, provavelmente 
introduzido através da Ilha de Páscoa no Chile. Existem poucos estudos sistemáticos 
abordando os sinais e sintomas dos pacientes com infecção aguda pelo ZIKV, tendo o 
foco sido maior em RNs com infecção congênita e microcefalia. O objetivo deste trabalho 
foi relatar os sintomas mais característicos de pacientes com a infecção pelo ZIKV. 
Foram estudados 80 pacientes adultos maiores de 18 anos com infecção aguda 
sintomática, provenientes do município de Araraquara/SP, todos com a infecção pelo 
ZIKV confirmada através de PCR Real Time no plasma e/ou urina. Esses pacientes foram 
submetidos a um questionário preenchido por profissionais da saúde que continham 
perguntas a respeito dos sintomas e sua duração. A média de dias entre o início dos 
sintomas e a coleta do material para o diagnóstico foi de 3 dias, sendo o exantema o 
sintoma que mais foi relatado pelos pacientes, estando presente em 76 dos 80 pacientes 
estudados (95%), seguido por prurido 57/80 (71,2%). Artralgia esteve presente em 52 de 
80 pacientes (65%), cefaleia e mialgia ocorreram em 57,5% e 53,7% respectivamente. 
Hiperemia conjuntival esteve presente em apenas 43,7% dos casos (35/80) e só 45% 
(36/80) dos pacientes apresentaram febre com uma média de duração de 1,75 dias. Os 
sintomas mais raror foram: dor de garganta (32,5%), edema articular (30%), diarreia 
(21,2%), astenia (18,7%), náusea (18,7%), tosse (12,5%), dor abdominal 11,2%, 
petéquias (10%), vomito (7,5%) e bolhas/vesículas (1,25%). Com estes dados 
concluímos que os sintomas que melhor se correlacionam com a infecção pelo ZIKV são, 
exantema, prurido e artralgia. 
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