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RESUMO

As diversas alterações no contexto da saúde pública influenciam diretamente a distribuição das doenças infecciosas no âmbito global, pois, os 
fatores condicionantes e determinantes do ambiente estão intimamente ligados em relação às doenças infecciosas. A carência de políticas 
públicas integradas e a falta de uma priorização das medidas voltadas à promoção da saúde trazem-nos uma perspectiva um tanto sombria neste 
início de milênio, contudo, no contexto atual da saúde pública brasileira observa-se um aumento notório de casos de microcefalia associado ao 
Zika vírus, este transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. É nessa concepção que a suspeita precoce, notificação adequada e registro oportuno de 
casos de microcefalia relacionados ao vírus Zika é primordial para estimular o processo de investigação, no intuito de categorizar os casos 
notificados, confirmando ou descartando os mesmos, bem como contribuir nas ações de atenção à saúde. O objetivo desse estudo foi analisar a 
situação epidemiológica da saúde pública brasileira no âmbito emergente do surto de microcefalia com o intuito de disseminar para o meio 
cientifico. Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, utilizando informações dos bancos de dados do Ministério da Saúde (MS) referentes 
aos Informes Epidemiológicos da Emergências em Saúde Pública Sobre Microcefalias. Esses dados foram fornecidos pelo Centro de Operações de 
Emergências em Saúde Pública Sobre Microcefalias - COES – MICROCEFALIAS, no período de novembro de 2015 a maio de 2016. Tratar-se de 
dados secundários, sem identificação dos nomes das pessoas acometidas, o estudo foi dispensado de avaliação por Comitê de Ética em Pesquisa, 
em conformidade com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Os resultados extraídos do 1º 
Informe Epidemiológico, divulgado em 21 de novembro de 2015 evidenciaram 739 casos suspeitos de microcefalia notificados, detectando uma 
incidência em 190 municípios de nove estados do Brasil, sendo o estado de Pernambuco o percursor mais incidente (487 casos; 65,9%) e o estado 
de Goiás o único caso fora da região nordeste (1 caso; 0,1%). Quanto a suspeita de óbito apenas o estado do Rio Grande do Norte notificou um 
caso. Entretanto ao analisar o 27º Informe Epidemiológico, divulgado em 21 de maio de 2016 identificou-se o aumento progressivo dos casos 
notificados, totalizando 7.623 casos. Desses, 3.257 (42,7%) casos permanecem em investigação e 4.366 casos foram investigados e classificados, 
sendo 1.434 confirmados para microcefalia e/ou alteração do sistema nervoso central (SNC) sugestivos de infecção congênita e 2.932 
descartados. Conforme a distribuição geográfica, todos os 7.623 casos notificados estão distribuídos em 1.429 (25,7%) dos 5.570 municípios 
brasileiros. Quanto a taxa de mortalidade, 285 (3,7%) casos do total de 7.623 evoluíram para óbito fetal ou neonatal. Sendo que 187 (65,6%) 
permanecem em investigação, 60 (21,1%) foram confirmados para microcefalia e/ou alteração do SNC sugestivos de infecção congênita e 38 
(13,3%) foram descartados. Tendo em vista o crescente número de casos de microcefalia no país e as várias lacunas ainda existentes no 
conhecimento acerca da infecção pelo vírus Zika, o MS ressalta que as informações e recomendações divulgadas são passíveis de revisão e 
mudanças frente às novas evidências, entretanto ainda há necessidade de adequações das ações de vigilância em cenários epidemiológicos 
futuros. Portanto, é necessário o apoio e o empenho de todos os profissionais de saúde e instituições de saúde frente ao novo contexto da saúde 
brasileira. Concluímos que o elevado número de casos notificados não é ainda um paradigma para a sociedade, frente a uma resposta de 
combate imediato a tal situação em saúde. No entanto, o estudo epidemiológico é de grande ressalva para o engrandecimento da comunidade 
cientifica, visto que, origina perspectivas para o desenvolvimento de pesquisas no combate a doença emergente em questão.
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