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RESUMO  
 
O presente artigo, em um primeiro momento, pretende conceituar e 

contextualizar o Zika Vírus, trazendo suas formas de transmissão, sintomas e 
tratamento. Ainda, tem como objetivo conceituar a microcefalia, demonstrando as 
dificuldades pelas quais, tanto a família, quanto as crianças microcéfalas devem 
enfrentar no decorrer do tratamento árduo e de difícil acesso. O presente trabalho 
também pretende corroborar através de fatos, a obrigação do Estado para com as 
mães e as crianças com microcefalia, decorrentes do Zika Vírus. Ademais, através 
de estudos e discussões baseadas em diversos autores, será analisada a 
responsabilidade do Estado e seu dever constitucional para com a saúde publica 
brasileira. Visando esclarecer principalmente, até que ponto o Estado está sendo 
omissivo em sua responsabilidade para com a saúde publica, no controle do vírus e 
na assistência após o nascimento do microcéfalo.  
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INTRODUÇÃO  

 
A microcefalia ocasionada pelo Zika Vírus e a responsabilidade do Estado é 

o tema central deste artigo, e será explicado em tópico pertinente. A pesquisa foi 

dividida em cinco momentos. 

No primeiro tópico será feita uma conceituação acerca do que é o Zika Vírus, 

onde surgiu, sua forma de transmissão e sintomas. Em seguida, no segundo tópico 
será abordado o conceito da microcefalia, bem como sua ligação com o vírus e o 

possível tratamento. A seguir será tratado o conceito da responsabilidade civil do 

Estado. Após explanaremos da responsabilidade civil do Estado para com a saúde 

publica e por fim será debatido acerca da responsabilidade civil do Estado com 

relação a microcefalia ocasionada pelo Zika Vírus.  

O surto da epidemia do Zika Vírus é algo preocupante no país e, a falta de 

controle do Estado, tornou a potencialidade de uma epidemia em ameaça real e 

óbvia.  

O Zika vírus, um agente ocasional causador de uma grave doença em 

humanos, é responsável pela atual epidemia brasileira e latino-americana com casos 

de microcefalia.  

Segundo a Biomédica Dr. Maria Cassia Rodrigues (2015) a microcefalia é 

uma má-formação congênita, em que o cérebro não se desenvolve de maneira 

adequada. As causas podem incluir doenças genéticas, infecciosas, exposição à 

substâncias tóxicas e desnutrição. Não há cura, mas tratamentos realizados desde 

os primeiros anos melhoram o desenvolvimento e a qualidade de vida.  

Desta forma abordaremos qual a real responsabilidade do Estado perante as 

crianças microcéfalas em decorrência do Zika Vírus, até que ponto o Estado deve 

ser responsabilizado pela saúde pública e qual a solução que poderá amenizar o 

sofrimento das crianças e famílias atingidas por essa doença.  

 

 
 



 

 
 

 
1. O QUE É O ZIKA VÍRUS 
 
O Zika vírus é um tipo de arbovírus, cuja forma de transmissão é através dos 

mosquitos Aedes Egypto (mesmo transmissor da dengue e da febre chikungunya) e 

o Aedes albopictus (mosquito que apresenta características morfológicas 

semelhantes e a mesma capacidade de proliferação do Aedes aegypti).  

Sua primeira aparição foi registrada em 1947, sendo encontrado em 
macacos da Floresta Zika, em Uganda. Porém, apenas em 1954 foram relatados os 

primeiros casos em seres humanos, na Nigéria. Em meados de 2007 o vírus Zika 

atingiu a Oceania e no ano de 2013 a Polinésia Francesa. O Brasil, entretanto, 

notificou seus primeiros casos do vírus em 2015, nos Estados do Rio Grande do 

Norte e Bahia.  

 

1.1 TRANSMISSÃO  

  

Sua principal forma de transmissão às pessoas é através da picada do 

mosquito infectado. Isto ocorre normalmente em regiões tropicais, durante o dia, 

sobretudo no início da manhã e ao fim da tarde/princípio da noite. 

Como citado anteriormente, existem duas espécies de mosquitos que 

transmitem o Zika Vírus, Aedes egypt e Aedes albopictus. 

Ocorre que, seus habitats são diferentes, pois o Aedes aegypti está presente 

essencialmente na área urbana e sua fêmea alimenta se preferencialmente de 

sangue humano. 

O mosquito adulto pode ser encontrado dentro das residências e as larvas 

estão frequentemente em depósitos artificiais (pratos de vasos de plantas, lixo 
acumulado, pneus, recipientes abandonados etc.). 

Já o Aedes albopictus está presente principalmente em áreas peri-urbanas e 

rurais, sua principal alimentação tem origem do sangue de outros animais, embora 

também possa se alimentar de sangue humano. Até mesmo suas larvas são mais 
facilmente encontradas em habitats naturais, como por exemplo, internódios de 



 

 
 

bambus, buracos em árvores e cascas de frutas. Também podem servir de 

criadouros recipientes artificiais abandonados nas florestas e em plantações. 

 
Uma pesquisa inédita avaliou a competência vetorial de mosquitos 

do gênero Aedes para a transmissão do vírus Zika em cinco países: Brasil, 
Estados Unidos, Guiana Francesa, Martinica e Guadalupe. Uma vez que 
mensura a presença de partículas virais ativas na saliva do vetor, o dado 
sobre competência vetorial é fundamental para compreender a transmissão 
do vírus e estimar o risco de propagação da doença. Publicado na revista 
científica Plos Neglected Tropical Diseases, o estudo foi realizado por 
cientistas do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) em parceria com as 
unidades do Instituto Pasteur na França, Guiana Francesa, Guadalupe e 
Nova Caledônia, além do Centro de Controle de Mosquitos do Conselho 
Geral da Martinica. (Maíra Menezes  IOC/Fiocruz).  

 

Existe mais de uma forma de transmissão, entretanto, há um ciclo principal, 

vejamos: 
O ciclo de transmissão ocorre do seguinte modo: a fêmea do 

mosquito deposita seus ovos em recipientes com água. Ao saírem dos ovos, 
as larvas vivem na água por cerca de uma semana. Após este período, 
transformam-se em mosquitos adultos, prontos para picar as pessoas. O 
Aedes aegypti procria em velocidade prodigiosa e o mosquito adulto vive em 
média 45 dias. Uma vez que o indivíduo é picado, demora no geral de 3 a 
12 dias para o Zika vírus causar sintomas. (Dr. Livio Dias, infectologista do 
Hospital e Maternidade Santa Joana)  

 

Ainda, segundo o Dr. Lívio Dias, a melhor temperatura para a transmissão 

do vírus é em torno de 30° a 32° C  motivo que explica seu maior desenvolvimento 

em áreas tropicais e subtropicais. Assim, basta a fêmea colocar os ovos em 

embrião se desenvolve.   

Outra informação de grande importância é que os ovos que carregam o 

embrião do mosquito transmissor da Zika Vírus são capazes de suportar até um ano 

de seca, além disso podem ser transportados por longas distâncias, grudados nas 

bordas dos recipientes, buscando um ambiente úmido para o seu desenvolvimento. 

Desta forma, se torna evidente a difícil erradicação do mosquito.   
Para a evolução de uma fase a outra - fase do ovo até a fase adulta -, o 

inseto pode demorar dez dias. O acasalamento ocorre no primeiro ou no segundo 

dia após se tornarem adultos. Após, as fêmeas passarão a se alimentar de sangue, 

que possui as proteínas necessárias para que os ovos possam se desenvolver.  



 

 
 

Existe outra forma de transmissão do Zika vírus, sendo esta através de 

relação sexual. Alguns estudos visam descobrir por quanto tempo o vírus do Zika 

pode permanecer no sêmen e nos fluídos vaginais das pessoas contaminadas, 
assim como, por quanto tempo ocorre o risco da transmissão aos parceiros 

sexuais.   

Alguns trabalhos científicos relatam que quando se trata do sêmen, pode 

existir um longo tempo de permanência do vírus, mesmo que não existam mais os 

sintomas.  
 

1.3 SINTOMAS 
 
Como se trata de uma infecção por arbovírus os sintomas são semelhantes 

a outras infecções, como febre, dores nos músculos e articulações, erupções 

cutâneas, conjuntivite, dor de cabeça e mal-estar, sintomas estes que podem durar 

de 2 a 7 dias. 

 
A febre por vírus Zika é descrita como uma doença febril aguda, 

autolimitada, com duração de 3-7 dias, geralmente sem complicações 
graves, porém há registro de mortes e manifestações neurológicas, além de 
causar a microcefalia. O paciente suspeito apresenta exantema 
maculopapular pruriginoso acompanhado de DOIS ou mais dos seguintes 
sinais e sintomas: Febre OU Hiperemia conjuntival sem secreção e prurido 
OU poliartralgia OU Edema periarticular. (Portal Saúde  Ministério da 
Saúde).  

 
1.4 TRATAMENTO 
 
Em casos de Zika Vírus infelizmente não existe um tratamento específico. 

Nos casos sintomáticos o tratamento recomendado é a base de acetaminofeno 

(paracetamol) ou dipirona, para o controle da dor e febre. 

 
No caso de erupções pruriginosas, os anti-histamínicos podem ser 

considerados. No entanto, é desaconselhável o uso ou indicação de ácido 
acetilsalicílico e outros drogas anti-inflamatórias em função do devido ao 
risco aumentado de complicações hemorrágicas descritas nas infecções por 
síndrome hemorrágica como ocorre com outros flavivírus. Se os sintomas 
piorarem, devem procurar cuidados médicos e aconselhamento. (Portal do 
Ministério da Saúde).  



 

 
 

 

2. MICROCEFALIA E O ZIKA VÍRUS 
 
A microcefalia é especificamente uma condição neurológica, uma má 

formação congênita em que a circunferência da cabeça e cérebro da criança são 

significativamente menores comparados aos de outras crianças da mesma idade e 

sexo, sendo assim, o cérebro não se desenvolve de maneira adequada.  

Existem diversas causas para a microcefalia, incluindo doenças genéticas e 
infecciosas, desnutrição e exposição à substâncias tóxicas.   

Quando tratamos de doenças infecciosas podemos falar especificadamente 

do Zika Vírus, analisando assim a forma como o vírus age no corpo das gestantes, 

atingindo seus fetos, vejamos:  

 
A Organização Mundial e a Pan-Americana de Saúde 

reconheceram oficialmente a relação entre o ZIKV e os casos de 
microcefalia, ao mencionar o estudo brasileiro do Instituto Evandro Chagas, 
que revelou a presença do vírus em bebê microcéfalo. Quando a mulher é 
infectada pelo vírus da dengue, suas células de defesa vencem o mesmo, 
mas quando se encontram com o ZIKV que é muito parecido com o da 
dengue, somente o englobam, mas não conseguem eliminá-lo do corpo. 
Com esta proteção, ele pode alcançar todas as regiões do corpo, que 
normalmente não poderia, e dessa forma ele atravessa a barreira 
placentária, chegando ao cérebro do bebê, causando uma inflamação e 
posteriormente uma cicatriz, que impede o crescimento normal do encéfalo, 
originando então a microcefalia. (Dr.ª Maria Cássia Rodrigues Biomédica - 
Departamento de Hematologia). 

 
Como milhares de outras doenças que causam danos irreparáveis a vida, a 

microcefalia é o tipo de doença que atinge o feto ainda no útero da mãe. Neste 

momento o sistema imunológico do feto ainda não está desenvolvido, sendo desta 

forma mais suscetível ao vírus, que ataca principalmente o sistema nervoso.  

Sendo assim, após a contaminação do feto não há mais cura, ou seja, a 

criança carregará pelo resto de sua vida as consequências desta doença.  

  

2.1 TRATAMENTO 

 



 

 
 

que, como todo tratamento árduo, este tem custos elevados, pois requer atenção e 

acompanhamento.  
O importante a ser mencionado, conquanto ao tratamento de crianças com 

microcefalia é todo o contexto do âmbito familiar. Afinal, essas crianças dependerão 

de alguém, na maioria das vezes de suas mães, pelo resto de suas vidas.  

Além do alto custo para tratamentos de microcefalia, estamos falando do 

desgaste físico e emocional das famílias, tanto das mães quanto das crianças. 
  

O choro dos bebês ecoa nos corredores dos hospitais e centros de 
reabilitação.  Os exercícios de fisioterapia parecem um martírio para as 
crianças, que desde o nascimento são desafiadas a transpor seus limites. 

sistema nervoso central que podem afetar o desenvolvimento típico da 
criança e dificulta que elas tenham aquisições dentro do tempo certinho. Aí 

fisioterapeuta Patrícia Carvalho, do Centro de Reabilitação Irmã Dulce, em 
Salvador. Se para os bebês parece um sofrimento, para as mães as 
terapias 
chegam aqui, choram, choram, choram e eu não tenho muito o que falar, 
porque elas já são guerreiras por estarem nessa batalha. Eu sei que elas 
realmente não estão preocupadas com elas mesmas, nem com o marido, 
nem com nada, só com a criança. Elas fazem de tudo para não perder 
nenhuma sessão. Então, acho que isso tem sobrecarregado um pouco elas. 
Não sei até que ponto, nem até quando elas vão conseguir suportar tudo 

 imagina o que é passar a gravidez inteira com 
essa angústia. Essas mulheres precisam de apoio do Estado, da sociedade 
e das comunidades. Não é vitimizar as mulheres, mas colocá-las nos 
lugares onde elas devem estar. Se a maternidade no Brasil é tão 
importante, do ponto de vista simbólico, porque ela não é importante na 

  
 

Quando falamos de tratamento nos referimos na verdade a ações de suporte 

que podem auxiliar no desenvolvimento da criança.  

Nestes casos, cada criança apresenta complicações diferentes, podem ser 

elas respiratórias, motoras e neurológicas, ou seja, o especialista que irá 

acompanhar seu tratamento dependerá de quais funções forem afetadas.   
 

O acolhimento e o cuidado a essas crianças e a suas famílias são 
essenciais para que se conquiste o maior ganho funcional possível nos 
primeiros anos de vida, fase em que a formação de habilidades primordiais 
e a plasticidade neuronal estão fortemente presentes, proporcionando 
amplitude e flexibilidade para progressão do desenvolvimento nas áreas 
motoras, cognitiva e de linguagem (MARIA-MENGEL; LINHARES, 2007).  



 

 
 

 
 qualquer programa de estimulação do 

desenvolvimento da criança deve ter início no período que engloba desde a 

concepção até os três anos de idade.” Pois esta seria a fase em que o cérebro se 

desenvolve mais rapidamente, trazendo assim, a chance de um estabelecimento de 
funções que pode resultar em uma boa saúde e produtividade no futuro. 

 

3. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

 

3.1 CONCEITO 

 

Inicialmente, conforme Celso Antônio Bandeira de Mello “responsabilidade

civil é aquela que se traduz na obrigação de reparar danos patrimoniais e se exaure 

com a indenização”.  

Na atualidade, é pacífico o entendimento nos mais variados ordenamentos 

jurídicos do mundo, que o Estado será responsável pelos atos que forem praticados 

por seus agentes, tendo, consequentemente, o dever e obrigação de ressarcir às 

vítimas, pelos eventuais danos causados.  

Nestes, independentemente se houve ação ou omissão estatal, prevista ou 

não em lei, para poder caracterizar o dever e responsabilidade do estado em 

indenizar as vítimas do evento. É o que preceitua a responsabilidade extracontratual 

do Estado.  

Poder-se-á definir a responsabilidade civil como a aplicação de 
medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado 
a terceiros em razão de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele 
responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda (responsabilidade 
subjetiva), ou, ainda, de simples imposição legal (responsabilidade 
objetiva).  

 
 Para que fique caracterizado o dever de indenizar, independe se foi legal ou 

ilegal, houve ação ou omissão, se foi material ou jurídico, basta que ocorra um ônus 

maior que o normal para a referida situação. Pode ser chamada também de 

responsabilidade extracontratual do Estado. 

   



 

 
 

4. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PARA COM A SAÚDE 
PÚBLICA 

 
Conforme dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 6º, a saúde está 

elencada como um direito social; o artigo 196, do mesmo diploma legal, dispõe, in 

verbis:  

 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.  

 
 Em igual sentido temos também a Constituição da Organização Mundial de 

a saúde não consiste apenas 

na ausência de doença ou de enfermidade, mas sim em um estado de completo bem 

estar-físico, mental e social.  (Organização Das Nações Unidas, 1946).   

Por esta razão, a saúde passa a ser considerado direito fundamental de todo 

e qualquer ser humano, sem distinção de religião, condição econômica, social, raça 

ou credo político.  
Assim, a responsabilidade pela saúde pública passa a ser dos governantes, 

que poderão assumi-las mediante o estabelecimento de medidas sanitárias e sociais 

adequadas.  

Desta maneira, o legislador desloca para o Poder Público a devida obrigação 

de garantir a prestação de serviços de saúde para a população; devendo o Estado 
responder pelos danos que os cidadãos acabarem por sofrer diante da falta ou 

insuficiência de serviços essenciais de saúde à população.  

Conforme mencionado anteriormente, propiciar e proteger o direito a saúde 

é dever do Estado, sendo dele também o dever de agir para sua efetivação.   

Para cumprir tal dever constitucional, foi criado o SUS - Sistema Único de 
Saúde, que encontra previsão no artigo 200 da Constituição Federal, com atuação 

nas esferas municipal, estadual e federal.   



 

 
 

Pois bem, há omissão do Estado quando se constatam falhas nos serviços 

públicos ou a ausência da prestação de tais serviços. Ademais, a negligência da 

Administração Pública pode gerar o dever de indenizar, diante de seu ato omissivo.  
De acordo com Ricardo C. Nuñes (apud JESUS, 2010, p. 252) “inexiste uma

relação de causalidade física entre a omissão e o resultado, uma vez que, 

carecendo a inatividade de eficácia ativa, vigora aqui o princípio de ex nihilo nihil 

fit”,ou s   

Dessa forma, grande parte da doutrina e da jurisprudência entende que, 
para ensejar a responsabilidade civil da Administração em sua forma omissiva, é 

necessário que exista o descumprimento de um dever jurídico de agir por parte do 

Estado, fazendo assim, com que a responsabilidade deixe de ser objetiva e passe a 

ser subjetiva, ou seja, com base na caracterização de culpa anônima da 

000).  

 

5. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO COM RELAÇÃO A 
MICROCEFALIA OCASIONADA PELO ZIKA VÍRUS 

 
Após todo o exposto, indaga-se se o Estado pode ser responsabilizado pelos 

milhares de casos de microcefalia ocasionados pelo Zika Vírus, afinal, é sua a 

obrigação de controlar focos de epidemia; sendo assim, qual seria sua real 

responsabilidade após o nascimento de crianças com tal anomalia?   

Dita a Lei nº 13.301/2016, em seu art. 1º:  

  
  Na situação de iminente perigo à saúde pública pela 

presença do mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus 
chikungunya e do vírus da zika, a autoridade máxima do Sistema Único de 
Saúde - SUS de âmbito federal, estadual, distrital e municipal fica autorizada 
a determinar e executar as medidas necessárias ao controle das doenças 
causadas pelos referidos vírus, nos termos da Lei no 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, e demais normas aplicáveis, enquanto perdurar a 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN.  

§ 1º. Entre as medidas que podem ser determinadas e executadas 
para a contenção das doenças causadas pelos vírus de que trata o caput, 
destacam-se: I - instituição, em âmbito nacional, do dia de sábado como 
destinado a atividades de limpeza nos imóveis, com identificação e 
eliminação de focos de mosquitos vetores, com ampla mobilização da 



 

 
 

comunidade; II - realização de campanhas educativas e de orientação à 
população, em especial às mulheres em idade fértil e gestantes, divulgadas 
em todos os meios de comunicação, incluindo programas radiofônicos 

  
 

 Observado os dispostos nas Leis nº 13.301/2016 e nº 8.080/90, é fato que o 

Estado possui deveres para com a sociedade, deveres estes a serem seguidos de 

forma criteriosa afinal tratam-se da saúde de milhares de pessoas.  

Em seu artigo 1º, §§ 1º e 3º, e incisos, da Lei 13.301/2016, fica claro que o 
Sistema Único de Saúde (SUS) está autorizado e amparado por lei a realizar tudo o 

que for necessário para conter a proliferação do mosquito e consequentemente a 

epidemia da doença.  

Já o artigo 2º, e seus §§, da Lei nº 8.080/90 assegura, ainda mais, o direito 

fundamental do ser humano, e o dever do Estado em prover as condições 
necessárias e indispensáveis para o exercício da saúde publica.  

Insta salientar que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, e deve 

o mesmo priorizar a redução do risco de doenças e o acesso igualitário a saúde 

publica.      

No inicio do mês de fevereiro de 2016, a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) declarou que a epidemia de vírus zika e os problemas neurológicos a ele 

associados constituem uma situação de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII). Com aproximadamente 10 mil casos de fetos e 

recém-nascidos portadores da síndrome congênita do Zika Vírus o Brasil está no 

epicentro dessa crise de saúde pública global.  

Deborah Prates, advogada e ativista da causa das pessoas com deficiência 

explica o drama sofrido pelas mães dessas crianças microcéfalas: 

 

enfrentar sozinhas os infinitos obstáculos para criar os filhos afetados pela 
síndrome do zika, normalmente, além de suas competências ou habilidades. 
A isso se descreve o sofrimento mental de ser uma mulher grávida em 

  
 

 Sendo assim, o mínimo a ser feito pelo Estado seria proporcionar a essas 

famílias maior acesso e dignidade no tratamento árduo que terão que enfrentar.   



 

 
 

Desta forma, torna-se visível o descaso pelo qual as famílias brasileiras – 

principalmente as mães - vêm passando quando se trata do Zika Vírus.   

A obrigação do Estado em combater tal epidemia é clara, porém a omissão é 

óbvia, senão vejamos:  

 
Considerando os dados acima, somado à carência de 

infraestrutura básica dessa região, poderia se questionar a responsabilidade 
do governo sobre o risco de epidemia causada pela transmissão do vírus 
Zika, sob a justificativa de omissão de políticas públicas para conter a 
proliferação do mosquito transmissor. (...) Para responder à questão, faz-se 
necessário elucidar que o Estado pode ser responsabilizado em razão da 
omissão de condutas que lhe são inerentes. Todavia, não é qualquer tipo de 
omissão que gera o direito à indenização, sendo certo que a doutrina 
jurídica classifica a responsabilidade do Estado em dois tipos: própria e 
imprópria.  

 
 Vale mencionar que a atual realidade brasileira consiste em casos de 

microcefalia causados pelo Zika Vírus, que em sua grande parte afetam a população 

de baixa renda, localizada em periferias, onde há um déficit de saneamento básico.  

Insta salientar que as consequências de uma microcefalia são mais 
devastadoras nas parcelas mais carentes da população. Principalmente pela falta de 

acesso dessas crianças às terapias necessárias no futuro (fisioterapia, 

fonoaudiologia, terapia ocupacional).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O combate à epidemia do Zika Vírus fracassou, conforme já mencionado, 

tornando-se visível o descontrole. Com isso nos deparamos com uma doença tão 

cruel e exaustiva, que aos poucos vai minando o bem-estar das famílias e 

principalmente as crianças afetadas por ela.  

Fica evidente que uma nova abordagem ao assunto é necessária, visto que, 

a tentativa do controle da doença não está surtindo o efeito desejado, pois se o 

Estado têm falhado no quesito prevenção, deve se tornar ativo quanto ao 

tratamento.   

Após tudo o que foi 

que estas crianças permaneçam sofrendo com uma doença que não tem cura, mas 



 

 
 

possui um tratamento  de custo elevado e difícil acesso  que conforme afirmado 

por especialistas, trará um desenvolvimento significativo e uma melhor qualidade de 

vida às vítimas, sendo assim, o acesso a tal tratamento apenas será possível com o 
auxílio do Estado. 
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