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Introdução: O vírus Zika (ZIKV) é um arbovírus pertencente à família Flaviridae. A 

infecção por ZIKV é benigna, porém podem ocorrer complicações como a microcefalia. 

Conhecer os fatores de risco que induzem o aparecimento destas malformações 

congênitas por ZIKV, certamente ajudaria a identificar regiões e populações suscetíveis. 

Objetivos: Revisar estudos recentes acerca da existência de fatores de risco 

socioeconômicos e de saneamento básico, que podem atuar como cofatores para o 

aumento de casos de microcefalia induzida pelo ZIKV, buscando-se relacionar os dados 

obtidos com a epidemia de Métodos: Revisão bibliográfica abrangendo publicações dos 

anos de 2015 a 2019, na MEDLINE. Foram selecionados artigos científicos em inglês e 

utilizados somente aqueles que abordavam a microcefalia induzida pelo ZIKV e fatores 

de risco relacionados. Resultados e Discussão: Inicialmente, estudos investigaram a 

distribuição do ZIKV pelo Brasil, e revelaram que este vírus se espalhou de forma 

generalizada pelo país, sugerindo que o maior quantitativo de casos de microcefalia no 

Nordeste provavelmente contou com determinados fatores de risco, que induziram o 

ZIKV a causar estas malformações. A partir disso, alguns estudos concluíram que 

condições socioeconômicas e de saneamento básico precárias, são fatores que trazem 

maior suscetibilidade a malformações por ZIKV. Isto é justificado principalmente pela 

alta quantidade de criadouros viáveis para o vetor Aedes aegypti em regiões mais 

pobres, de modo em que a população se encontre mais exposta a infecções, aumentando 

a probabilidade de gestantes se infectarem por ZIKV, possibilitando assim o 

aparecimento de síndromes congênitas, como a microcefalia. Ainda, estudos mais 

aprofundados demonstraram experimentalmente que a saxitoxina (STX), uma 

neurotoxina produzida pela cianobactéria Raphidiopsis raciborskii pode duplicar a 

quantidade de morte celular neural por ZIKV, induzindo microcefalia. A partir destes 

dados, pode-se criar um link com o elevado número de casos de malformações 

congênitas no nordeste brasileiro, durante a epidemia de ZIKV de 2015. Ou seja, os 

índices de saneamento básico e pobreza certamente favoreceram o aumento de casos na 

região nordeste do país, visto que se trata da região mais carente nestes aspectos. 

Somado a isso, o aumento do número de casos nesta região específica, em 2015, 

provavelmente se relacionou também com a exposição de STX à população nordestina, 

visto que esta região costuma atravessar longos períodos de seca, o que pode ter 

favorecido o surgimento de cianobactérias nos reservatórios de água potável, e 

consequente exposição desta toxina à população suscetível. Conclusão: As condições 

socioeconômicas, englobando o índice de pobreza, e de gestão ambiental, como o 

tratamento de água potável, certamente influenciam no aparecimento de microcefalia 

por ZIKV, visto que regiões mais pobres e com saneamento básico falho tendem a 

apresentar maior número de casos envolvendo este acometimento.  

 

Descritores: ZIKV, Fatores de risco, Saxitoxina. 

     


