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1. Introdução  

1.1 Antecedentes  

Estas orientações foram elaboradas, para prestar 

aconselhamento sobre a prevenção da potencial 

transmissão do Zika por via sexual. A via primária de 

transmissão do vírus Zika é o mosquito Aedes. Contudo, é 

possível que o Zika possa ser transmitido por via sexual, 

sendo ainda limitadas as evidências registadas em alguns 

casos. Isto é preocupante por existir uma associação entre a 

infecção pelo vírus Zika e potenciais complicações, 

incluindo a microcefalia e a síndrome de Guillain-Barré.  

A actual base de evidências sobre o vírus Zika continua  a 

ser extremamente limitada. Estas orientações serão revistas 

e as recomendações actualizadas, à medida que surgirem 

novas evidências.  

1.2 Público-alvo  

O presente documento destina-se a informar o público em 

geral e a ser usado pelos profissionais de saúde e decisores 

políticos, para prestar orientações sobre as práticas sexuais 

apropriadas no contexto do vírus Zika. 

 

2. Potencial transmissão do vírus Zika por via 
sexual   

2.1 Actuais evidências  

A transmissão do vírus Zika por via sexual foi descrita em 

dois casos e, num outro caso, foi detectada a presença do 

vírus no sémen.  

A transmissão do vírus Zika através de relações sexuais foi 

sugerida por Foy et al. [1], que descreveu um doente do 

sexo masculino infectado com o vírus Zika no sudeste do 

Senegal, em 2008. Quatro dias depois de o doente regressar 

a casa, nos Estados Unidos da América, a sua mulher 

começou a apresentar sintomas de infecção pelo vírus Zika. 

Como ela não tinha viajado para fora dos Estados Unidos, 

no ano anterior, e tinha tido relações sexuais com o doente 

um dia depois do seu regresso, foi sugerida transmissão 

através do sémen. Num outro caso, em 2 de Fevereiro de 

2016, os Centros dos Estados Unidos para o Controlo e 

Prevenção das Doenças anunciaram que um doente 

infectado pelo vírus Zika, no Texas, tinha adquirido o vírus  

através de contacto sexual, e não através um mosquito 

vector – a via primária [2].  

O vírus Zika foi isolado no sémen no caso documentado 

de um homem no Tahiti que procurou tratamento por 

hematospermia durante um surto de vírus Zika na Polinésia 

Francesa, em Dezembro de 2013 [3]. Anteriormente, já 

tinha experimentado sintomas de infecção pelo vírus Zika 

duas vezes: duas semanas e dez semanas antes de se 

apresentar com hematospermia. O vírus Zika foi isolado 

em amostras de sémen recolhidas na apresentação e três 

dias mais tarde. A observação do vírus Zika no sémen 

apoia a possibilidade de o vírus ser transmitido por via 

sexual.  

2.2 Recomendações provisórias   

Com base em princípios de precaução, a OMS recomenda 

que: 

1. Todos os doentes (homens e mulheres) com infecção 

pelo vírus Zika e os seus parceiros sexuais 

(particularmente as mulheres grávidas) devam receber 

informação acerca dos potenciais riscos de transmissão 

sexual do vírus, medidas de contracepção e práticas 

sexuais seguras1, devendo ser-lhes fornecidos 

preservativos, quando possível. As mulheres que 

tenham tido sexo sem protecção e não desejem 

engravidar, devido a preocupações com a infeção pelo 

vírus Zika, devem igualmente ter pronto acesso a 

serviços e aconselhamento de emergência sobre 

contracepção [4]. 

2. Os parceiros sexuais de mulheres grávidas, que vivam 

ou regressem de zonas onde é conhecida a ocorrência 

da transmissão local do vírus Zika, devem usar práticas 

sexuais seguras ou abster-se de actividade sexual 

durante a gravidez. 

3. Como a maioria das infecções pelo vírus Zika são 

assintomáticas2:  

a. Os homens e as mulheres, que vivam em zonas 

onde se sabe existir transmissão local do vírus Zika, 

devem considerar a adopção de práticas sexuais 

seguras ou a abstenção de actividade sexual. 

                                                           
1 As práticas sexuais seguras incluem: adiamento do início da actividade 
sexual; sexo sem penetração; uso correcto e sistemático de preservativos 
masculinos e femininos; e a redução do número de parceiros sexuais. 

2 Todas as pessoas deverão receber aconselhamento apropriado para 
fazerem escolhas apropriadas sobre os métodos de prevenção das infecções 
sexualmente transmissíveis que pretendam usar. 
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b. Os homens e as mulheres, que regressem de zonas 

onde se sabe que ocorre transmissão local do vírus 

Zika, devem adoptar práticas sexuais seguras ou 

praticar abstinência, pelo menos,  durante quatro 

semanas depois do regresso.  

4. Independentemente das considerações relativas ao vírus 

Zika, a OMS recomenda sempre que se usem práticas 

sexuais seguras, incluindo uso correcto e sistemático de 

preservativos, para evitar o VIH, outras infecções 

sexualmente transmissíveis e gravidezes não desejadas 

[5].  

A OMS não recomenda testes rotineiros do sémen, para 

detectar o vírus Zika. 

 

3. Elaboração das orientações    

3.1 Agradecimentos 

O presente documento foi elaborado por um grupo de 

elaboração de orientações constituído por funcionários do 

Departamento de Saúde Reprodutiva e Investigação da 

OMS, em Genebra (Ian Askew, Nathalie Broutet, Bela 

Ganatra, Metin Gulmezoglu, Ronnie Johnson, Rajat Khosla 

and James Kiarie,), e do Departamento das Doenças 

Transmissíveis e Análises Sanitárias do Escritório Regional 

da OMS para as Américas (Sylvain Aldighieri, Maeve Brito 

de Mello, Massimo Ghidinelli and Maria del Pilar Ramon 

Pardo).  

3.2 Métodos de elaboração das orientações  

Este documento foi elaborado com base numa análise da 

literatura relevante e na discussão e consenso do grupo de 

elaboração das orientações. A literatura relevante foi 

retirada da MEDLINE, usando os seguintes termos de 

busca: flavivírus; transmissão sexual; transmissão; e Zika. O 

grupo de elaboração das orientações reuniu-se 

presencialmente e por teleconferência, de 5 a 9 de 

Fevereiro de 2016 e chegou a um consenso sobre as 

recomendações, através de discussões de grupo.  

3.3 Declaração de interesses 

Os interesses forma declarados em conformidade com a 

política da OMS, não tendo sido identificados conflitos de 

interesses em nenhum dos colaboradores.  

3.4 Data da análise 

Estas recomendações foram produzidas em procedimentos 

de emergência e permanecerão válidas até Agosto de 2016. 

O Departamento de Saúde Reprodutiva e Investigação da 

OMS, em Genebra, será responsável por rever estas 

orientações nessa altura, à luz das novas evidências 

disponíveis, e por actualizá-las, conforme for apropriado.  

 

4. Referências 

1. Foy BD, Kobylinski KC, Chilson Foy JL, et al. ‘Probable 
non-vector-borne transmission of Zika virus’, Colorado, 
USA. Emerg Infect Dis. 2011;17(5):880–882. 

2. Dallas County Health and Human Services, ‘DCHHS reports 
first Zika virus case in Dallas County acquired through 
sexual transmission’, 2016. Disponível online em 
http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/docu
ments/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirus 
ThroughSexualTransmission.pdf (accessed 7 February 2016).  

3. Musso D, Roche C, Robin E, Nhan T, Teissier A, Cao-
Lormeau VM. Potential sexual transmission of Zika virus; 
Emerg Infect Dis. 2015, Feb;21(2):359-61. 

4. World Health Organization, ‘Women in the context of 
microcephaly and Zika virus disease’, 2016. Available online 
from http://www.who.int/features/qa/zika-pregnancy/en/ 
(acedido em 12 de Fevereiro de 2016).  

5. UNFPA, WHO and UNAIDS, ‘Position statement on 
condoms and the prevention of HIV, other sexually 
transmitted infections and unintended pregnancy’, 2015. 
Disponível online em http://www.unaids.org/en/resources
/presscentre/featurestories/2015/july/20150702_condoms_
prevention (acedido em 7 de Fevereiro de 2016).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

© Organização Mundial da Saúde 2016 

 Todos os direitos reservados. As publicações da Organização Mundial da Saúde estão disponíveis no website da OMS (www.who.int) ou podem ser compradas na 

WHO Press, World Health Organization, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland (tel.: +41 22 791 3264; fax: + 41 22 791 4857; correio 

electrónico: bookorders@who.int.  

Os pedidos de autorização para reproduzir ou traduzir publicações da OMS, quer seja para venda ou para distribuição não comercial, devem ser enviados para 

WHO Press pelo website da OMS (www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html). 

 As designações utilizadas e a apresentação dos dados nesta publicação não implicam, da parte do Secretariado da Organização Mundial da Saúde, qualquer tomada 

de posição quanto ao estatuto jurídico dos países, territórios, cidades ou zonas, ou das suas autoridades, nem quanto à demarcação das suas fronteiras ou limites. As 

linhas pontilhadas nos mapas representam fronteiras aproximadas, sobre as quais é possível que ainda não exista total acordo. 

 A menção de determinadas empresas e de certos produtos comerciais não implica que essas empresas e produtos sejam aprovados ou recomendados pela 

Organização Mundial da Saúde, preferencialmente a outros, de natureza semelhante, que não sejam mencionados. Salvo erro ou omissão, as marcas registadas são 

indicadas por uma letra maiúscula inicial. 

 A Organização Mundial da Saúde tomou as devidas precauções para verificar a informação contida nesta publicação. Todavia, o material publicado é distribuído 

sem qualquer tipo de garantia, nem explícita nem implícita. A responsabilidade pela interpretação e uso do referido material cabe exclusivamente ao leitor. Em caso 

algum, poderá a Organização Mundial da Saúde ser considerada responsável por prejuízos que decorram da sua utilização. 

http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf
http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf
http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf
http://www.who.int/features/qa/zika-pregnancy/en/
http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2015/july/20150702_condoms_prevention
http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2015/july/20150702_condoms_prevention
http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2015/july/20150702_condoms_prevention
http://www.who.int/
mailto:bookorders@who.int

