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INTRODUÇÃO
Inicialmente acreditava-se que o zika vírus
(ZIKV), um flavivírus transmitido pelo
mosquito Aedes aegypti e Aedes
albopictus, desenvolvesse uma doença
febril leve. No entanto comprovou-se haver
uma associação do ZIKV à microcefalia.
Dessa forma, torna-se necessário observar
a produção científica voltada para essa
associação, já que esta acomete uma
grande parcela da população.

OBJETIVOS
Analisar a quantidade de dados científicos
que relacionam a microcefalia à exposição
ao ZIKV intraútero.

METODOLOGIA
Análise cienciométrica de artigos sobre
ZIKV e microcefalia publicados nos últimos
5 anos. Foi utilizado o banco de dados
´SCOPUS´
(https://www-scopuscom.ez49.periodicos.capes.gov.br/home.uri
) e os operadores utilizados para a busca
dos artigos foram ´zika AND microcephaly´.
O levantamento foi realizado em
22/05/2020.

RESULTADOS
Foram encontrados 2.313 artigos de 2015 a
2020 sobre o tema, sendo observado um
crescimento significativo entre 2015 e 2016
e uma queda de 52% na produção científica
entre 2016 a 2019. Os países com mais
publicações foram Estados Unidos (920),
Brasil (566), Inglaterra (167), China (163) e
França (122). A Fundação Oswaldo Cruz
(154), a Universidade de São Paulo (91), o
Centers for Disease Control and Prevention
(76) e a Universidade Federal do Rio de
Janeiro (70), foram as instituições que mais
publicaram. A maioria dos trabalhos
publicados foram artigos científicos, sendo
48,2% na área de medicina e 14,4% de
imunologia e microbiologia.

CONCLUSÃO
Observou-se uma maior produção da
associação do ZIKV à microcefalia entre 2015
e 2016. O Brasil encontra-se em segundo
lugar com mais estudos publicados, sendo a
Fundação Oswaldo Cruz responsável por
27,2% da produção brasileira.
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