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No final de 2015, o Ministério da Saúde (MS) emitiu alerta para a associação 
entre o aumento dos casos de recém-nascidos com microcefalia e a 
introdução, em meses anteriores, da circulação do Zika vírus no Brasil. Além de 
microcefalia, sugeriu-se uma associação entre a infecção por Zika vírus na 
gestação e alterações oculares e do sistema nervoso central (SNC) nos recém-
nascidos (RN). Tais associações não haviam sido descritas na literatura 
científica. Diante disso, o MS determinou a investigação e notificação de todos 
os casos suspeitos em plataforma eletrônica: RESP - Registro de Eventos em 
Saúde Pública. No Distrito Federal, os casos foram investigados pela equipe do 
Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-DF), em 
parceria com as equipes de vigilância e, posteriormente, discutidos em comitê, 
criado com essa finalidade. O objetivo deste estudo é descrever os casos 
suspeitos de microcefalia investigados no Distrito Federal entre novembro de 
2015 e junho de 2016, por meio de estudo descritivo de série de casos, com 
base em dados secundários. No período analisado, foram notificados 43 casos 
suspeitos de microcefalia, sendo 34 (79,1%) descartados, 5 (11,6%) 
confirmados e 4 (9,3%) em investigação. A média de idade das mães foi de 
26,5 anos, sendo 1 (2,3%) gestação dupla e 42 (97,7%) gestações únicas. 
Quanto aos RN, o perímetro cefálico médio foi de 32,7 cm, com peso médio de 
2.633,5g. Entre os 5 casos confirmados pelo comitê, 2 apresentaram 
alterações do SNC compatíveis com infecção congênita, dos quais 1 evoluiu 
para óbito neonatal nas primeiras horas de vida. Ambos nasceram a termo (37 
semanas ou mais) e as mães referiram histórico de doença exantemática na 
gestação, entre as quais 1 teve resultado positivo para Zika vírus em sorologia. 
A definição de caso utilizada pelo MS apresentou alta sensibilidade, 
aumentando o número de casos posteriormente descartados. 
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