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RESUMO 
 
 
Introdução: Com o aparecimento do Zika vírus houve um aumento 
também de microcefalia em crianças principalmente por transmissão 
sexual que tem elevado o numero de mulheres infectadas comparadas 
aos homens, mas ainda sim alguns estudiosos dizem que a microcefalia 
não está associada ao vírus  e que no caso de Zika congênita possui 
vários desfechos e que a microcefalia é apenas o sinal clinico mais 
evidente. Objetivo: Descrever a associação do Zika vírus com o aumento 
da microcefalia em mulheres infectadas durante a gravidez. Metodologia: 
trata-se de um resumo baseado na leitura de artigos científicos das bases 
de dados Scielo, BVS (biblioteca virtual em saúde), Google acadêmico. 
Resultados e discussões: No brasil foram relatados os dois primeiros 
casos de microcefalia em recém-nascido  associado ao vírus Zika no 
estado da Paraíba onde duas gestantes que estavam com sintomas de 
infecção pelo vírus, obtiveram diagnóstico fetal  de microcefalia , mediante 
ultrassonografia e através da técnica de RT-PCR (reação em cadeia da 
polimerase via transcriptase reversa). Conclusão: De acordo com os 
artigos estudados foi comprovada a associação com a microcefalia em 
testes feitos em animais só que ainda não possui elucidações cientificas 
que afirmem que o ZIKV provoque a microcefalia em humanos. 
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ABSTRACT 
 
Introduction: with the appearance of Zika virus there has been an 
increase also of microcephaly in children mainly by sexual transmission 
that has elevated the number of infected women compared to men, but 
still some scholars They say that microcephaly is not associated with the 
virus and that in the case of congenital Zika has several outcomes and 
that microcephaly is only the most evident clinical sign. Objective: to 
describe the association of Zika virus with increased microcephaly in 
infected women during pregnancy. Methodology: This is a summary 
based on the reading of scientific articles from the data bases Scielo, VHL 
(Virtual Health library), Google scholar. Results and discussions: In 
Brazil, the first two cases of microcephaly were reported in a newborn 



associated with Zika virus in the state of Paraiba, where two pregnant 
women who had symptoms of virus infection had a fetal diagnosis of 
microcephaly, by Ultrasonography and through the RT-PCR (reverse 
transcriptase polymerase chain reaction) technique. Conclusion: 
According to the articles studied, it was confirmed the association with 
microcephaly in tests performed in animals only that does not yet have 
scientific elucidations that affirm that THE ZIKV causes microcephaly in 
humans. 
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INTRODUÇÃO: O Zika vírus é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti 

e presente atualmente em cerca de 70 países. Nesse período pós-
epidemia e em alguns países latinos  americanos não é mais considerado 
problema de saúde pública, ainda sim continua sendo uma ameaça, 
principalmente para mulheres e crianças, através de transmissão sexual  
que eleva-se 4 vezes mais o risco de infecção comparado aos homens e 
esse excesso de infecção em mulheres na maioria das vezes  contraída 
durante a gravidez engrandece o número de microcefalia, mesmo alguns 
estudos mostrarem que a síndrome de Zika congênita é constituída de 
vários desfechos no neonato e que ainda não foi totalmente descrito e 
que a microcefalia é só o sinal clinico mais evidente. OBJETIVO: 
Descrever a associação do Zika vírus com o aumento da microcefalia em 
mulheres infectadas durante a gravidez. METODOLOGIA: Este estudo é 
baseado em uma a pesquisa  feita com base em artigos científicos das 
bases de dados Scielo, BVS (biblioteca virtual em saúde), Google 
acadêmico utilizando os seguintes descritores; Zika vírus, microcefalia, 
foram selecionados artigos em inglês e português publicados nos anos de  
2015 a 2018 foram encontradas 120 artigos referente ao vírus, mas 
somente 40 artigos se adequaram ao tema abordado; os exclusos se 
tratavam de estudos de casos e não de pesquisas cientificas para 
comprovar a associação do vírus com a microcefalia; RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: No brasil foram relatados os dois primeiros casos de 
microcefalia em recém-nascido  associado ao vírus Zika no estado da 
Paraíba onde duas gestantes que estavam com sintomas de infecção 
pelo vírus, obtiveram diagnóstico fetal  de microcefalia , mediante 
ultrassonografia e através da técnica de RT-PCR (reação em cadeia da 
polimerase via transcriptase reversa) pelo qual foram analisado o líquido 
amniótico das duas gestantes e foi constatado a presença de material 
genético (RNA) do ZIKV. Um outro caso que corrobora a capacidade do 
vírus de se transmitir ao decorrer da gestação, é de uma paciente com 
sintomas de infecção por ZIKV nos primeiros meses de gestação sofre 
aborto na oitava semana contudo foi recolhida uma amostra da placenta e 
através de RT- PCR  insinua-se infecção de células da placenta por ZIKV 
e a transferência placentária segundo o estudo denominado The Brazilian 



Zika virus strain causes birth defects in experimental models publicado na 
revista Nature foi confirmado que o vírus infecta células em diferentes 
estágios de maturação cerebral levando a alterações na organização da 
camada cortical;CONCLUSÃO: conforme informações sobre o 
desenvolvimento e propagação do ZIKV, e sua correlação com as 
gestantes e efeitos perinatais pôde ser evidenciado que o ZIKV pode 
atravessar a barreira placentária, e que causa apoptose e autofagia das 
células progenitoras corticais, segundo estudos realizados em animais já 
foi comprovada a associação com a microcefalia só que ainda não possui 
elucidações cientificas que afirmem que o  ZIKV provoque  a microcefalia 
em humanos. 
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