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Febre por vírus zika
Também chamada de: Zika

Uma doença causada pelo Zika vírus, que é transmitido pela picada de
um mosquito.
Requer um diagnóstico médico
Frequentemente requer exames laboratoriais ou de imagem
Propaga-se por animais ou insetos
Curto prazo: resolve-se dentro de dias a semanas
Na maioria dos casos, não há nenhum sintoma. Em alguns casos, o Zika
vírus pode provocar paralisia (Síndrome de Guillain-Barré). Em mulheres
grávidas, pode causar defeitos congênitos subsequentes.
Os sintomas mais comuns da doença do Zika vírus são febre, erupções,
dor nas articulações e olhos vermelhos.

Não há vacina ou tratamento específico para essa doença. O tratamento
foca no alívio dos sintomas e inclui repouso, reidratação e medicamentos
para febre e dor.

Como é a propagação

Por picadas ou ferroadas de animais ou insetos.
Por sexo vaginal, anal ou oral sem proteção.

Sintomas
Requer um diagnóstico médico

Os sintomas mais comuns da doença do Zika vírus são febre, erupções,
dor nas articulações e olhos vermelhos.

Pode não ter sintomas, mas as pessoas podem ter:
Dor local: articulações, atrás dos olhos ou músculos

No corpo: fadiga, febre, calafrios, perda de apetite ou suor

Também comum: dor de cabeça, erupção cutânea, olho vermelho ou
vômito
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Tratamentos
Não há vacina ou tratamento específico para essa doença. O tratamento
foca no alívio dos sintomas e inclui repouso, reidratação e medicamentos
para febre e dor.

Especialistas

Médico de doenças infecciosas: Trata infecções, incluindo as de natureza
tropical.

Médico de viagem: Gerencia questões de saúde que podem afetar pessoas que
vão viajar.
Clínico geral: Previne, diagnostica e trata doenças.

Consulte um médico para receber orientação
Observação: as informações exibidas descrevem o que geralmente acontece com uma
condição clínica, mas não se aplicam a todas as pessoas. Essas informações não são uma
consulta médica. Portanto, entre em contato com um profissional da área de saúde se você
apresentar um problema médico. Se você acredita ter uma emergência médica, ligue para
seu médico ou para um número de emergência imediatamente.
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