
- Estou grávida, e agora?  

Procure um obstetra e faça um pré-natal com ao menos seis consultas. 
Para evitar o Aedes, elimine criadouros, vista roupas compridas e meias, 
instale telas em portas e janelas e use repelente.  

- Adianta eu me mudar para um lugar mais frio?  

O risco diminui um pouco porque, em tese, há menos circulação de 
mosquitos. Mas saiba que o Aedes tem se adaptado a temperaturas mais 
baixas  

- Como descubro se estou com zika?  

A maioria dos casos é assintomática, mas, às vezes, o vírus pode causar 
dor de cabeça e nas articulações, vermelhidão e dor atrás dos olhos, febre 
baixa por 3 a 7 dias, vômitos, manchas vermelhas e coceira. O teste mais 
usado, o de biologia molecular, só funciona nos 5 ou 6 primeiros dias de 
infecção, quando o vírus ainda circula no sangue. Depois é indicado um 
exame que busca anticorpos de zika.  

- Se eu contrair o zika, qual é o risco de o bebê ter microcefalia?  

Ainda não se sabe qual o percentual de gestantes com zika que acabam 
por ter filhos com microcefalia.  

- Qual é o período da gravidez com maior risco?  

A suspeita é que o risco de microcefalia seja maior nos primeiros 3 meses. 
A possibilidade parece existir também, em menor grau, quando a zika é 
adquirida no 2º trimestre. A partir do 3º, o risco é baixo, pois o feto está 
formado.  

- Se eu tiver zika antes da gravidez, também corro o risco?  

Ainda não se sabe se as mulheres que tiveram zika antes da gravidez 
adquirem imunidade e, portanto, não têm risco de passar o vírus para o 
feto. Mais estudos terão que ser feitos para se definir o intervalo seguro 
entre a infecção e a gravidez  

- Qual exame devo fazer para detectar a má-formação no bebê?  



A microcefalia é diagnosticada na gravidez pelo ultrassom morfológico, 
exame que serve para medir o tamanho do crânio e avaliar as estruturas 
cerebrais e outros órgãos.  

- Quando é possível saber se o bebê tem ou não microcefalia?  

Não há consenso sobre o prazo. Segundo os médicos, é recomendável que 
se faça o exame morfológico por volta da 22ª semana de gravidez. Se a 
mulher apresenta sintomas de zika, no entanto, o ideal é que se faça o 
ultrassom já a partir da 12ª semana mensalmente  

- Por que eu não consigo saber mais cedo, no 1º trimestre de gestação?  

Entre outros motivos, porque leva tempo entre a gestante ser infectada 
pelo vírus e ele causar danos no cérebro do bebê.  


