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A microcefalia é uma anomalia em que o perímetro cefálico é menor do que dois 
ou mais desvios-padrão do que a referência para o sexo, a idade ou tempo de 
gestação. Recentemente a microcefalia ganhou destaque na comunidade científica 
por conta de sua recém descoberta associação ao vírus Zika. O objetivo do estudo 
foi analisar o perfil dos nascidos vivos com microcefalia no estado de Sergipe, 
região Nordeste do Brasil, em 2015. Trata-se de um estudo descritivo, cujo os 
dados foram obtidos do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos. O estado de 
Sergipe apresentava registro de menos de 2 casos por ano no SINASC, mas em 
2015 apresentou 147 casos. Destes, 131 (89%) foram a termo (37 a 42 semanas). 
Quanto ao sexo 86 (58%) dos recém-nascidos eram do sexo feminino e 132 (90%) 
são pardos. No que concerne o peso ao nascer 99 (67%) nasceram com peso maior 
ou igual a 2500 gramas, 41(28%) entre 1501 e 2500g, 6 (4%) entre 1000 e 1500g 
e um com peso inferior a 1000g. Houve avaliação do Apgar em 140 casos, sendo 
que destes 22 (16%) tiveram apgar de 1º minuto menor que 8 e 10 (7%) tiveram 
apgar menor que 8 no 5º minuto. No tocante a idade da mãe 64 (43%) tinha entre 
20 e 29 anos, 43(29%) entre 30 e 39 anos, 38 (25%) entre 15 e 19 anos e 2 (1,3%) 
entre 40 e 49 anos. No que se refere ao número de consultas pré-natal 90 (61%) 
compareceram à 7 ou mais consultas, 46(31%) à 4 a 7 consultas, 9(6%) à 1 a 3 
consultas e 2 (1,3%) à nenhuma consulta.  Ocorreram casos em todas as regionais 
de saúde, e em 41 (54,7%) dos 75 municípios do estado e o mês com maior 
concentração de casos foi em novembro (40,8%). Com a circulação do vírus Zika 
no território, as ações de controle vetorial são fundamentais para diminuir o impacto 
da sua importância como causa de microcefalia e outras malformações congênitas 
que vem sendo associadas a essa infeção. 
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