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Recomanacions per a les persones que es desplacin als Jocs Olímpics d’estiu de 2016 i als Jocs 
Paralímpics a Brasil els mesos d’agost i setembre de 2016 o a altres zones amb circulació activa 
del virus del Zika  

 
 
La infecció pel virus del Zika està produïda per un virus que es transmet per mosquits del gènere Aedes, 
els mateixos que poden transmetre altres arbovirosis com ara el dengue i la febre de chikungunya. 
També hi ha evidència de transmissió del virus al nadó durant l’embaràs o el part i per via sexual a través 
del semen. S’ha descrit la possibilitat de transmissió per transfusió de sang. 
 
Només una de cada quatre persones desenvolupa els símptomes de la infecció. El quadre clínic que 
produeix és habitualment de caràcter lleu. La febre moderada i l’exantema (erupció a la pell) en són els 
símptomes més freqüents. Poden anar acompanyats de conjuntivitis, dolor muscular o de les 
articulacions, o malestar general. El virus del Zika és una de les causes de la microcefàlia i altres 
afectacions neurològiques en nadons de mares infectades i pot produir també el trastorn neurològic 
anomenat síndrome de Guillain-Barré. 
 
Amb motiu de la propera celebració dels Jocs Olímpics d’estiu de 2016 del 5 al 21 d’agost, i dels Jocs 
Paralímpics, del 7 al 18 de setembre, a Rio de Janeiro (Brasil) i d’acord amb les recomanacions de 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut fa les 
següents recomanacions adreçades als participants, acompanyants i altres viatgers que hi vulguin 
assistir. Així mateix, aquestes recomanacions són vàlides per a les persones que es desplacin a 
qualsevol altre territori amb circulació activa del virus. 
 
Recomanacions per a les persones que viatgin al Brasil o altres zones amb circulació activa del 
virus del Zika 
 

1. Mesures de protecció individual per evitar picades de mosquits: 

 

a) Vestiu peces de roba, preferiblement de colors clars, que cobreixin la major part de la 
superfície del cos, fins i tot mitjons i calçat tancat, i porteu barret durant tot el dia, per protegir 
al màxim la pell de l’exposició als mosquits. 
 

b) Utilitzeu repel·lents autoritzats i que continguin algun dels principis actius següents: DEET 
(dietiltoluamida), picaridin o IR3535, seguint les instruccions d’aplicació i reaplicació del 
fabricant indicades en el prospecte del producte. Aquests repel·lents els poden utilitzar les 
dones embarassades. Els repel·lents basats en DEET no es recomanen als menors de 2 
anys. 
 

c) Eviteu les estades innecessàries a l’exterior en horaris de màxima activitat dels mosquits 
(primera hora del matí i última hora de la tarda). 
 

d) Dormiu en allotjaments amb aire condicionat (els mosquits tendeixen a evitar el clima fred) o 
col·loqueu mosquiteres al llit i a les portes i finestres. 
 

e) Eviteu visitar zones sense aigua potable i amb sanejament deficient, en les quals pot haver 
més proliferació de mosquits i, per tant, un risc més alt de ser picats. 

 
Seguint aquestes mesures també prevenim altres malalties transmeses pel mosquit com el 

dengue i la febre de chikungunya. 

 

2. Les dones gestants i les que tinguin intenció de quedar embarassades han de posposar el 

viatge a països amb risc de contagi del Zika fins després del part. En cas que no sigui possible 

retardar el viatge, és important parlar abans amb els professionals de salut i seguir les seves 

recomanacions sobre l’ús de repel·lents i altres mesures preventives per evitar les picades de 
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mosquits. En cas de viatjar-hi, també és necessari l’ús del preservatiu per al sexe vaginal, anal i 

oral o no mantenir relacions sexuals durant l’estada en aquests països.  

 
Recomanacions per als viatgers que retornen de Brasil o d’altres zones amb circulació activa del 
virus del Zika 
 
 

1. Els viatgers que presentin símptomes compatibles amb la  infecció pel virus del Zika, dengue o 

chikungunya dins dels 15 dies posteriors al retorn de Brasil o d’una altra zona amb circulació 

activa del virus del Zika, han de consultar amb els professionals de la salut i fer referència a 

aquesta estada prèvia. Mentre siguin simptomàtics, han d’intentar prevenir les picades d’altres 

mosquits, per evitar la possibilitat de propagar el virus. 

 

2. Per evitar-ne el contagi per via sexual: 

 

a) En cas que la parella sexual d’una dona embarassada sigui qui ha viatjat a Brasil o a altres 

zones amb circulació activa del virus, cal utilitzar preservatiu per al sexe vaginal, anal i oral o 

no mantenir relacions sexuals  fins després del part. 
 

b) La dona que es plantegi quedar embarassada i ella i/o la seva parella hagi retornat de Brasil 

o una altra zona amb circulació activa del virus, hauria d’esperar almenys 8 setmanes 

després del retorn per intentar l’embaràs. Aquesta recomanació s’amplia a 6 mesos en cas 

que l’home hagi tingut símptomes de la infecció. 

 
c) Els homes i les dones que vinguin de Brasil o una altra zona amb circulació activa del virus 

haurien de mantenir relacions sexuals amb ús de preservatiu per al sexe vaginal,anal i oral 

durant almenys 8 setmanes després del retorn. En el cas de l’home, quan hagi tingut 

símptomes de la infecció, aquesta recomanació s’amplia a 6 mesos. 

 
 

Aquestes recomanacions es fan sota el principi de màxima precaució, d’acord amb les limitades 
evidències existents, i poden ser actualitzades a mesura que es tingui més coneixement de la 
infecció. 

 

3. Si una dona embarassada retorna d’alguna d’aquestes zones, ha d’informar del seu viatge al 

professional de la salut que li farà una analítica per detectar-ne o descartar-ne la infecció. 

 
Brasil és un dels 60 països i territoris que actualment està afectat per la transmissió autòctona del virus 
del Zika. La llista dels països amb circulació activa de virus del Zika es pot trobar actualitzada a l’adreça 
de l’ECDC: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-
with-transmission.aspx 
  
Abans del viatge, consulteu amb els centres de vacunacions o unitats de salut internacional de Catalunya 
altres aspectes relacionats amb les vacunacions, quimioprofilaxis i altres mesures preventives segons 
sigui el país que es visita. 
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