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A Microcefalia é uma condição neurológica rara em que a cabeça e o cérebro da 

criança são significativamente menores do que os de outras da mesma idade e 

sexo. A microcefalia normalmente é diagnosticada no início da vida e é resultado 

do cérebro não crescer o suficiente durante a gestação ou após o nascimento, 

entretanto Pernambuco vem sendo assolada por alarmantes índices de 

microcefalia, sendo o maior estado com casos confirmados no Brasil, o objetivo 

deste prezado trabalho é de mensurar de forma explanatória totalmente 

proporcional com os notórios números de casos confirmados no estado de 

Pernambuco, tratando-se de um levantamento epidemiológico discorrendo de 

maneira explicativa as atenuações de casos da mesma . Pernambuco vem 

relatados altos índices de microcefalia chegando a apresentar 1.722 casos 

notificados de bebês com microcefalia, dos quais 241 foram confirmados e 267 

foram descartados após a realização de exames de imagem, registrando  ainda 17 

casos de bebês com suspeita de microcefalia que nasceram mortos e 9 que vieram 

a óbito logo após o nascimento, os municípios onde aconteceram os óbitos foram 

Recife (2), Ipojuca (3), Agrestina (1), Araripina (1), Barra de Guabiraba (1), Belém 

de São Francisco (1), Bom Jardim (1), Bodocó (1), Calumbi (1), Caruaru (1), 

Floresta (1), Goiana (1), Ipubi (1), Lagoa do Carro (2), Macaparana (1), Olinda (1), 

Orobó (1), Ouricuri (1), Paulista (1), Petrolina (1), São Caetano (1) e São Lourenço 

da Mata (1),os números de casos atribuídos em território nacional referente ao 

estado demonstra gritantes atenuações como por exemplo índices de casos 

notificados 150 ,casos com suspeita concentra 38,76% dos casos ,lidenrando o 

ranking do país . 
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