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A epidemia de zika atinge ao menos 28 países, e Brasil, Polinésia Francesa, El 
Salvador, Suriname, Colômbia e Venezuela já reportaram à OMS aumento de casos
de síndrome de Guillain-Barré e de microcefalia, associadas ao vírus da zika





Os 6.671 casos notificados, desde o início das investigações, estão distribuídos

em 1.266 municípios, de todas as regiões do país. A maioria foi registrada na

região Nordeste (5.270 casos, o que corresponde a 79%), sendo o Estado de

Pernambuco a Unidade da federação com o maior número de casos que ainda

estão sendo investigados (1.210). Em seguida, estão a Bahia (670), Paraíba (417),

Rio de Janeiro (308), Rio Grande do Norte (290) e Ceará (249).



CDC alerta (26/03): As mulheres diagnosticadas com o vírus da zika devem esperar ao menos oito
semanas depois do início dos sintomas antes de tentarem engravidar, enquanto os homens devem
esperar ao menos seis meses, segundo as recomendações das autoridades de saúde. Mesmo não tendo
um diagnóstico confirmado da doença e tiveram uma possível exposição ao vírus devem esperar ao
menos oitos semanas.
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A região da Polinésia Francesa sofreu um surto de
infecções pelo Zika vírus entre 2013 e 2014, com cerca
de 66% da população atingida. De acordo com os dados
levantados neste estudo, dos oito casos de microcefalia
identificados durante o período de estudo (23 meses),
sete (88%) ocorreram no período de quatro meses de
surto, março a julho de 2014 (período que representa o
primeiro trimestre de gestação).

Neste modelo, a prevalência basal de microcefalia foi
de dois casos para 10.000 recém-nascidos, e o risco
de microcefalia associada com a infecção pelo
Zika vírus foi de 95 casos por 10.000 mulheres
infectadas no primeiro trimestre, o que, em números
gerais, representa 1% dos casos.

Association between Zika virus and microcephaly in French Polynesia, 2013–15: 
a retrospective study. The Lancet, 2016



• Zika Virus Infection in Pregnant Women in Rio de 
Janeiro - Preliminary Report.

Brasil P1, Pereira JP Jr1, Raja Gabaglia C1, et all.

A total of 88 women were enrolled from September 2015
through February 2016. 72 (82%) tested positive for ZIKV
in blood, urine, or both. The timing of acute ZIKV
infection ranged from 5 to 38 weeks of gestation.
Conclusions Despite mild clinical symptoms, ZIKV
infection during pregnancy appears to be associated with
grave outcomes, including fetal death, placental
insufficiency, fetal growth restriction, and CNS injury

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brasil P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26943629
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pereira JP Jr[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26943629
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raja Gabaglia C[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26943629


Serão notificados como casos suspeitos de microcefalia meninas que nascerem com 
o perímetro cefálico menor que 31,5 centímetros e meninos com menos que 31,9 
centímetros (OMS)



• Eixo de Desenvolvimento Tecnológico, 
Educação e Pesquisa do Plano Nacional de 
Enfrentamento ao Aedes aegypti e à
Microcefalia. 





• "A luz dos conhecimentos científicos atuais, não dispomos de evidências para
alterar as condutas assistenciais e técnicas no que concerne ao aleitamento
materno e aos Bancos de Leite frente ao cenário epidemiológico do vírus Zika”

• http://www.cdc.gov/zika/transmission/index.html



Univ. Estadual do Rio Grande do Sul
Programa de Gestão Ambiental 

Sustentável engloba a Campanha 
‘Vamos dar um Trote no Mosquito’

Univ. Federal do Pará
Comunidade acadêmica é 

convocada para combater o Aedes 
aegypti

Outras universidades listam suas ações:

♦ Univ. Federal do Ceará

♦ Univ. Federal do Triângulo Mineiro

♦ Univ. da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro Brasileira

♦ Univ. Estadual do Rio de Janeiro

♦ UFERSA, UFRJ, UFPE, UFSCar, UFU, 
UNEB, UNIRIO etc.



Toda a comunidade universitária da UFC 
é engajada no combate ao Aedes

Palestras em cidades do interior do Ceará e 
participação de pesquisadores da UFC em 

Ações dos municípios UFC participa do Dia Nacional de Mobilização 
na Educação contra o Aedes aegypti

www.ufc.br
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Programa de capacitação de equipes multiprofissionais das policlínicas (5) do 
Estado do Ceará








