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Qual a conexão entre vírus
Zica e microcefalia?

resumo
O Zika é um vírus transmitido por mosquito que geralmente 
não causa sintomas. No entanto, há algum tempo, os 
cientistas acreditam que a infecção pelo Zika durante a 
gravidez pode levar a defeitos congênitos. Uma razão é 
que o surto de Zika no Brasil coincidiu com um surto de 
microcefalia.

Nós queríamos ver se existe realmente uma conexão entre o 
vírus e este e outros defeitos congênitos ou se havia outros 
fatores responsáveis pelo surto de microcefalia. É por isso 

que reunimos informações sobre todos os nascimentos no 
Brasil desde o início do surto de Zika. Usando estatísticas nós 
testamos diferentes hipóteses sobre a causa do aumento da 
taxa de casos de microcefalia. Encontramos uma conexão 
forte entre a infecção pelo Zika no início da gravidez e este 
defeito congênito. O risco é maior durante os dois primeiros 
trimestres da gravidez. Embora o vírus Zika tenha provocado 
outros defeitos congênitos, esses são muito mais raros.
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Introduction
Você provavelmente já ouviu falar do vírus Zika. Houve um 
surto no Brasil recentemente. Mas o que é e por que foi tão 
noticiado? Zika é uma doença transmitida por mosquito que 
geralmente não causa sintoma. Às vezes, pode causar um 
ligeiro aumento de temperatura, vermelhidão leve e dor nas 
articulações, mas isso não parece muito perigoso. O que 
fez as pessoas temerem o Zika é que durante este surto no 
Nordeste do Brasil em 2015 muitos bebês com microcefalia 
(Fig. 1) nasceram - muito mais do que o habitual. Muitos 
fatores (como distúrbios genéticos, outras infecções durante 
a gravidez, como rubéola, ou alguns produtos químicos 
nocivos) podem causar esse distúrbio, mas o grande 
aumento nos casos levou a uma preocupação crescente de 
que a infecção pelo Zika durante a gravidez poderia levar à 
microcefalia.

No entanto, à medida que o vírus se espalhou pelo país, 
as taxas de microcefalia permaneceram baixas em outros 
distritos do Brasil. Isso levou os pesquisadores a acreditar 
que outros fatores poderiam ter contribuído para o elevado 
número de casos de microcefalia no Nordeste do Brasil.

Figura 1:
Comparação entre uma criança com e sem microcefalia.

Compartilhado por brar_j on Flickr sob Creative Commons BY 2.0

Estes podem incluir infecção ou coinfecção com outros 
vírus, como os vírus da dengue e chikungunya intimamente 
relacionados; exposição ao Zika após a vacinação contra o 
vírus da febre amarela; água contaminada e ainda outros 
fatores.

https://www.google.com/url%3Fq%3Dhttps://www.flickr.com/photos/25347348%40N02/24977548510%26sa%3DD%26ust%3D1560329145837000%26usg%3DAFQjCNHsHEro0L74Tt5FKUs_5j2Y_LalrA
https://www.google.com/url%3Fq%3Dhttps://creativecommons.org/licenses/by/2.0/%26sa%3DD%26ust%3D1560329145837000%26usg%3DAFQjCNHer7gaWdM4MN1PHjLYl6cpUr80bg
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métodos

resultados

É por isso que reunimos informações sobre diferentes causas 
de microcefalia em todos os nascimentos no Brasil desde o 
início do surto de zika. Queríamos responder às seguintes 
perguntas:

Existiram outros fatores (não Zika) que causaram o surto 
de microcefalia?

Ou a infecção pelo zika durante a gravidez é a principal 
causa de microcefalia?

O Zika pode causar outras malformações em bebês?

Se o zika é de fato a causa, quanto risco as gestantes 
enfrentam e a que horas da gravidez?

Reunimos o máximo de informação possível para cada 
nascimento (mais de 6,8 milhões de nascimentos) no Brasil 
entre janeiro de 2015 e maio de 2017. Os dados incluíram:

A presença ou ausência de quaisquer anormalidades 
nos bebês

A idade e a raça da mãe

O sexo do bebê

A data da gravidez

A residência da mãe

Para estimar a exposição a diferentes vírus e outros fatores 
prejudiciais, combinamos informações sobre onde e quando 
cada mãe estava grávida de bancos de dados da distribuição 
de zika, dengue, chikungunya e substâncias químicas 
nocivas. Isso nos ajudou a estimar quem estava infectado 
e testar diferentes hipóteses sobre a causa do surto de 
microcefalia de 2015-2017.

Risco Relativo

Exposição hipotética
Dengue
Chikungunya
Toxinas da água
Zika
Zika (coinfecção com dengue)
Zika (coinfecção com chikungunya)
Zika (eforçada pela vacina contra febre amarela)

0 1 2 3

Nossa análise dos dados nos mostrou que:

2791 dos 6,8 milhões de bebês nasceram com microcefalia. 

A exposição ao vírus Zika é a causa mais provável de 
microcefalia (Fig. 2). 

Outros fatores tiveram pouco ou nenhum papel em causar 
o surto de microcefalia. 

Cinfecção com dengue e vacinação prévia contra febre 
amarela não aumentou o risco de microcefalia. 

Por favor, veja
Figura 3 Página 3

Figura 2:
Relações entre vários fatores hipotéticos e microcefalia. O risco relativo descreve o risco que um grupo exposto a qualquer dos fatores 
tem, em comparação com um grupo não exposto a esse fator. Aqui nós comparamos o risco de microcefalia para os bebês das mães 
que foram ou não foram expostas a esses diferentes fatores durante a gravidez. Um risco relativo de 1 significa que não há relação.

Outros defeitos congênitos devido à infecção pelo Zika são 
muito raros. 

As mulheres infectadas com o zika vírus no início da 
gravidez tinham maior probabilidade de dar à luz um bebê 
com microcefalia, e o risco é maior nos dois primeiros 
trimestres (Fig. 3).
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Nossa pesquisa mostra que apesar da microcefalia ser rara 
fora do Nordeste do Brasil, a infecção pelo Zika está conectada 
com este defeito de nascimento. Além disso, o risco é alto: se 
uma mulher for infectada pelo Zika durante os dois primeiros 
trimestres de sua gravidez, ela teria uma probabilidade até 
17 vezes maior de dar à luz a um bebê com microcefalia. 
Este período é crítico, porque inclui o neurodesenvolvimento 
precoce do bebê.

O risco é significativamente menor durante o terceiro trimestre 
e antes da concepção do bebê. Acreditamos que a razão 
pela qual o surto de microcefalia se concentrou no Nordeste 
do Brasil é porque foi onde a epidemia de Zika começou e 
porque levou mais tempo para controlar a epidemia lá em 
comparação com outras áreas.

conclusão

Discussão
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Risco relativo de microcefalia dada a exposição ao Zika
em diferentes momentos da gravidez. Os pontos pretos e barras 
azuis representam a média e os intervalos de confiança de 95%.

A linha vermelha mostra um risco relativo de 1 (neste caso, 
nenhum risco de microcefalia).

Em que momento da gravidez a exposição ao 
zika vírus mais aumenta o risco de microcefalia?

Os mosquitos são responsáveis pela transmissão do Zika, 
outros vírus e malária. Mesmo que apenas alguns países 
sofram dessas doenças, isso não significa que elas não 
possam se espalhar ainda mais. As viagens rápidas e o 
aquecimento global estão entre os fatores que contribuem 
para sua distribuição em expansão. É importante proteger-se 
para proteger todos os outros!

Como ainda não existem vacinas disponíveis, a melhor 
prevenção é evitar picadas de mosquito em áreas onde há 

doenças transmitidas por mosquitos:

Use repelentes de insetos durante o dia, mesmo em 
ambientes fechado.

Evite ir para fora em torno do nascer e do pôr do sol, 
quando a maioria dos mosquitos que transmitem o Zika 
são especialmente propensos a morder.

Use roupas que cubram seus braços e pernas.

Uma limitação do estudo é que poderia ter havido outros 
fatores ativos no Nordeste do Brasil no momento em que não 
tínhamos dados ou não pudemos medir. Também é possível 
que a infecção com dengue ou chikungunya muito mais 
cedo na vida da mãe possa mudar seu risco de microcefalia 
se ela for infectada com Zika durante a gravidez, mas não 
conseguimos testá-la.

As pessoas temem que a microcefalia seja apenas o defeito 
congênito mais aparente, então é por isso que procuramos 
uma conexão entre a infecção pelo Zika e outros defeitos 
congênitos, como defeitos nos olhos e no pé. Nossos 
resultados mostraram que, embora o vírus Zika possa 
causar outras anormalidades, eles são um resultado raro. 
É importante mencionar, no entanto, que não poderíamos 
contabilizar possíveis anormalidades que só se revelam mais 
tarde na vida da criança, como desenvolvimento anormal da 
visão ou da audição.
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Glossário de termos chaves

coinfecção – sinfecção simultânea de uma pessoa por múltiplos vírus/bactérias. Por exemplo, muitos pacientes com HIV também 
estão infectados com a hepatite C.

Dengue e chikungunya – doenças transmitidas por mosquitos que causam febre, vermelhidão cutânea, dores musculares e 
articulares graves. A dengue às vezes é fatal.

microcefalia – uma condição em que um bebê tem uma cabeça anormalmente pequena, muitas vezes com um cérebro 
subdesenvolvido. O vírus Zika e o vírus da Rubéola podem causar microcefalia em recém-nascidos.

Doenças transmitidas por mosquitos – doenças causadas por vírus, parasitas e bactérias, que os mosquitos transmitem sem 
serem afetados si mesmos. Alguns exemplos além do zika incluem malária, dengue, chikungunya, febre amarela e vírus da febre do 
Nilo Ocidental.

Neurodesenvolvimento – o desenvolvimento do sistema nervoso (incluindo o cérebro) desde os primeiros estágios de um bebê 
desenvolvimento para a idade adulta.

Surto – Um aumento súbito no número de casos de doença em uma determinada estação e local.

risco relativo – Uma medida que compara o risco de algo (como microcefalia no nosso caso) para um grupo (como mulheres 
grávidas) exposto a um determinado fator (como o vírus zika) com o risco de um grupo que não foi exposto.

repelente – um produto químico que é usado para impedir que insetos (e às vezes carrapatos) mordam você. O produto químico 
mais comum é o DEET (uma marca de dietiltoluamida).

Febre amarela – mais uma doença transmitida por mosquitos, intimamente relacionada ao zika.

Zika – uma doença transmitida por mosquitos em que a maioria das pessoas infectadas não apresenta sintomas. Às vezes, o vírus 
pode causar uma ligeira febre, uma vermelhidão cutânea e dores musculares e articulares.

O que é uma doença transmitida por mosquito? Dê alguns exemplos.

Que mal o vírus Zika causa a um adulto? para um bebê não-nascido?

Quando durante a gravidez o risco de microcefalia é maior devido à infecção pelo Zika?

Como você pode se proteger contra doenças transmitidas por mosquitos?

Verifique sua compreensão
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