
 

NOTA CONASEMS 

ESCLARECIMENTOS SOBRE ZIKA VÍRUS E MICROCEFALIA 

 

A febre do zika vírus trata-se de uma arbovirose transmitida pela picada da fêmea do mosquito 

aedes aegypti, que é o mesmo transmissor da dengue e da chikungunya. Os sintomas são febre 

baixa ou ausente, coceira, erupção vermelha na pele, inchaço conjuntival sem secreção e 

coceira, dores na articulação, período de incubação pode durar de 3 a 12 dias. 

 

O Brasil possui hoje 4523 municípios infestados por aedes aegypti, ou seja, o transmissor da 

dengue, chikungunya e zika vírus está presente em 81,4 % dos municípios brasileiros. 

A região nordeste concentra hoje o maior número de caso de zika vírus do país, 

aproximadamente 75% dos casos notificados.  

 
Microcefalia é uma malformação congênita em que o cérebro não se desenvolve de maneira 

adequada para idade e sexo, podem ser causadas por diversos fatores biológicos, genéticos, 

físicos e até ambientais. Casos de microcefalia ocorrem em todo o país.  

A partir de outubro de 2015 iniciando-se pelas notificações do Estado de Pernambuco começa a 

evidenciar uma mudança no padrão de ocorrência desta alteração congênita com elevação da 

quantidade de casos em relação aos anos anteriores, estende-se por Sergipe, Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Piauí, Ceará e Bahia até o momento. 

 
Como podemos observar existe uma coincidência entre a região que concentra o maior número 

de casos notificados de zika vírus e a epidemia de microcefalia o que caracteriza uma evidência 

causal.  

Do ponto de vista de saúde pública as ações estão sendo bem conduzidas e os municípios estão 

envolvidos neste processo, o CONASEMS está junto apoiando as medidas e acompanhando bem 

de perto o desenvolvimento das ações. Estamos diante de uma epidemia de microcefalia no 

Brasil concentrada principalmente na região nordeste, foi declarado pelo Ministério da Saúde 

estado de emergência em saúde pública o que caracteriza a gravidade da situação.   

 

Do ponto de vista científico por estarmos enfrentado algo inusitado, pois não existe precedente 

na literatura mundial sobre associação de microcefalia e circulação de zika vírus, seria precoce 

neste momento confirmar que a causa da epidemia de microcefalia é devido ao zika vírus, 

podemos afirmar que estamos diante de evidências desta associação. 
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