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OBJETIVOS
. Esse estudo visa investigar o conhecimento da
população de Sobral-CE acerca da microcefalia,
correlacionando-a como consequência da zika ou da
dengue

Identificada pela primeira vez no Brasil em 2015, a
doença do Zika vírus é uma arbovirose transmitida pelo
Aedes aegypti ou verticalmente. O Protocolo de
Vigilância e Resposta à Ocorrência de Microcefalia
Relacionada à infecção pelo Zika, criado pelo Ministério
da Saúde, define microcefalia como uma manifestação
neonatal relacionado ao Zika e decorrente do
neurotropismo desse vírus. Entre outras arboviroses, a
dengue, que compartilha do mesmo vetor e possui
similaridade de sintomas com a zika, pode causar um
confundimento na população sobre suas repercussões
na gravidez

INTRODUÇÃO

Tendo em vista a notória similaridade entre as apresentações
clínicas e as epidemiologias dessas arboviroses, conquanto
apenas a doença do Zika Vírus cause microcefalia, faz-se
necessário intensificar a promoção de informação, que os
dados já mostraram ser eficaz, com o fito de fundamentar no
imaginário popular as diferenças bem como as distintas
consequências de ambas as viroses, com fim último de reduzir
a incidência de casos de microcefalia relacionado ao Zika

CONCLUSÃO

RESULTADOS
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ACERCA DA CORRELAÇÃO ENTRE MICROCEFALIA E ARBOVIROSES

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo observacional, transversal,
descritivo e quantitativo, envolvendo 184 pessoas. A
coleta de dados foi realizada por meio de 2 questionários
para voluntários maiores de 18 anos, um direcionado
para conhecimentos gerais sobre dengue e outro sobre
zika. A pesquisa foi realizada em praça pública da
cidade de Sobral-CE. Foram analisadas variáveis como
idade, sexo e conhecimentos sobre arboviroses,
correlacionando como possíveis causas de microcefalia
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Dos 184 entrevistados, 100 participaram do questionário
referente à dengue e 84 ao Zika. 94 (51%) eram homens
e 90 (49%) eram mulheres. No que se refere à idade, 98
(53,3%) possuíam de 18 a 30 anos, 74 (40,2%) de 31 a
60 anos e 12 (6,5%) mais de 60 anos. 142 (77,2%)
consideravam que sabiam o que era a microcefalia.
Dentre os interrogados quanto à dengue, 54% afirmaram
não haver relação entre essa condição e dengue. Em
contrapartida, no grupo avaliado sobre o Zika, 72
(85,7%) acreditavam que o este poderia levar à
microcefalia.

DISCUSSÃO
Nesse contexto, os resultados demonstram que uma
relevante parcela da população detém conhecimento sobre
microcefalia. Ademais, no questionário de dengue, quase
metade dos avaliados associam essa doença como causa da
microcefalia, enquanto no de Zika, essa porcentagem
abrange quase o total dos entrevistados. Visto isso, é
evidente que o conhecimento da população, quanto à
definição de microcefalia e sua relação com o Zika, advém do
surto nos últimos anos, entretanto, devido à similaridade
entre ambas arboviroses, muitos associam erroneamente
essa má formação como consequência à dengue
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