Resposta do CDC ao zika

O QUE ACONTECE QUANDO SOU TESTADO PARA
ZIKA E QUANDO RECEBEREI OS MEUS RESULTADOS?
Fazer o teste do zika vírus é diferente de testes para gripe, estreptococo, ou gravidez, que podem ser feitos em consultório
médico. Apenas alguns laboratórios nos EUA são certificados para testes do zika. Como resultado, as amostras muitas vezes têm de
ser enviadas a um laboratório para análise. Vários departamentos de saúde estaduais e locais são certificados para realizar testes do
zika. Se o seu departamento de saúde não realiza testes do zika no momento, ele coordenará os testes com o CDC. O CDC recebe
centenas de amostras a cada semana. Dependendo da carga de trabalho do laboratório, os períodos de processamento e de emissão
de relatório podem levar de 2 a 4 semanas. Os períodos para emissão de relatório podem demorar mais tempo durante os meses de
verão ou quando houver aumento de incidência de outros vírus transmitidos por mosquito. Veja como os testes são realizados:
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Necessidade de testes determinada
•

Ao visitar o seu médico, você relatará todas as viagens e sintomas recentes. Informe-o se
estiver grávida ou planejando engravidar.

•

O seu médico pode decidir testar para o zika e outros vírus, como o da dengue ou o
chikungunya.

Departamento de saúde contatado
•

Se for necessário realizar o teste do zika, o seu médico receberá aprovação do departamento de
saúde antes de coletar amostras (sangue, urina, saliva).

Amostras recolhidas
•

O seu médico enviará você a um laboratório que vai coletar as amostras para testes.

•

O seu médico selecionará os testes que precisam ser realizados e todos os documentos
necessários para o departamento de saúde.

Amostras enviadas
•

Após a coleta das amostras, o laboratório as envia ao departamento de saúde.

•

O departamento de saúde registra o recebimento das amostras.
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Amostras testadas
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Resultados relatados
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•

Se o seu departamento de saúde for certificado para realizar testes do zika, as suas amostras
serão testadas lá.

•

Se o seu departamento de saúde não for capaz de realizar o teste, suas amostras serão enviadas
ao CDC e testadas.

•

Se o seu departamento de saúde realizou testes, ele enviará os resultados para o seu médico.

•

Se o CDC realizou os testes, o CDC informará os resultados ao departamento de saúde, que
vai comunicá-los ao seu médico. Em seguida, o seu médico informará a você os resultados dos
testes de laboratório.

