
PROTOCOLO DE ATENÇÃO À SAÚDE: 
mulheres em idade fértil, gestantes, puérperas e 

bebês com microcefalia.



INFORME EPIDEMIOLÓGICO Nº 18– SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (SE) 11/2016 (13/03 A 
19/03/2016) 

6.671 notificados

1.266 municípios

26 estados

4.293 em investigação

907 confirmados 

348 municípios em 19 estados

198 óbitos (46 conf. e 22 desc.)

1471 descartados (Sem relação epidemiológica;

inclui casos de microcefalia de causa não infecciosa.)

Dados epidemiológicos

(saúde pública) 

versus

Dados de casos 
(assistenciais)

Até 2014, o Brasil registrava 
menos de 200 casos por ano.



 Casos suspeitos de microcefalia potencialmente associada à infecção pelo vírus 
Zika deverão ser notificados imediatamente às autoridades sanitárias e registrados 
no formulário de Registro de Eventos de Saúde Pública (RESP – Microcefalias), 
disponível no endereço eletrônico: www.resp.saude.gov.br .

 A notificação do caso suspeito de microcefalia no RESP não exclui a necessidade 
de se notificar o mesmo caso no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 
(SINASC).

 Para informações detalhadas, consultar o “Protocolo de Vigilância e Resposta à 
ocorrência de microcefalia e/ou alterações do sistema nervoso central (SNC)”, no 
sítio eletrônico do Ministério da Saúde.

Notificação

http://www.resp.saude.gov.br/


Ações Imediatas
 Decretado Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (11/11/2015).

 Foi acionado o Centro de Operações de Emergência em Saúde (COES).

 Envio de equipes do Ministério da Saúde aos estados.

 Mobilizados especialistas de diferentes áreas da Medicina: reconhecimento da relação entre microcefalia 
e vírus Zika (28/11/2015).

 Diálogo com órgãos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde e o Centro de Prevenção e 
Controle de Doenças dos Estados Unidos.

 Divulgadas orientações para gestores e profissionais de saúde sobre notificação.

 Transparência: boletim epidemiológico semanal.

 Lançado o Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes e à Microcefalia, envolvendo 19 ministérios, 
outros órgãos do governo federal, estados e municípios.

 Publicação de protocolo emergencial de vigilância e resposta aos casos de microcefalia relacionados ao 
vírus Zika (definição de casos suspeitos) . Dezembro  de 2015 - Publicação Protocolo de Atenção à Saúde 
e Resposta à Ocorrência de Microcefalia Relacionada à Infecção pelo Vírus Zika. Janeiro de 2016 –
Divulgação do Diretrizes de Estimulação Precoce – Criança de zero a 3 anos com Atraso no 
Desenvolvimento Neuropsicomotor Decorrente de Microcefalia 



Mobilização e combate ao mosquito Aedes aegypti:
 Campanhas de mobilização, auxílio da Defesa Civil e das Forças Armadas, 

instalação da Sala Nacional de Coordenação e Controle e de salas estaduais.

Atendimento às pessoas:
 Articulação dos diversos serviços de atenção às mulheres e aos nascidos com 

microcefalia.

Desenvolvimento Tecnológico, Educação e Pesquisa:
 Desenvolver tecnologias laboratoriais para o diagnóstico do vírus Zika, 

microcefalia, outras malformações congênitas e síndrome de Guillain-Barré .

Plano Nacional de Enfrentamento 
ao Aedes e à Microcefalia



Protocolo de Atenção à Saúde e Resposta à 
Ocorrência de Microcefalia.



Protocolo de Atenção à Saúde

Orientar profissionais de saúde para as ações de prevenção da infecção 
pelo vírus Zika,  atenção ao pré-natal, parto e nascimento e assistência 
aos nascidos com microcefalia.

Mulheres em idade fértil

Gestantes

Nascidos com microcefalia

Público-alvo:



Objetivos Específicos

 Orientar diretrizes assistenciais para o planejamento reprodutivo, pré-
natal, parto, nascimento, puerpério e puericultura; 

 Orientar a assistência para detecção e notificação de quadros sugestivos 
de microcefalia em recém-nascidos;

 Orientar o acompanhamento e reabilitação das crianças diagnosticadas 
com microcefalia, enfatizando a estimulação precoce.



Atenção ao Parto e Nascimento
A gestante deve ter o atendimento priorizado quando
for identificada alguma alteração.

Boas práticas de atenção ao parto e nascimento

 Estímulo ao parto normal: vírus Zika ou microcefalia em si 
não são indicação de cirurgia cesariana.

 Contato pele-a-pele entre mãe e recém-nascido.

 Clampeamento oportuno do cordão umbilical.

 Amamentação na primeira hora de vida.

 Procedimentos de rotina após a primeira hora de vida.

 Seguir protocolo do MS de reanimação neonatal.

Aleitamento materno

 Contínuo até os dois anos ou mais, sendo exclusivo nos 
primeiros seis meses (recomendação OMS).

“À luz dos 
conhecimentos 

científicos atuais, não 
dispomos de evidências 
para alterar as condutas 
assistenciais e técnicas 

no que concerne ao 
aleitamento materno e 

aos Bancos de Leite 
Humano frente ao 

cenário epidemiológico 
do vírus Zika.” – FIOCRUZ



 Realizar anamnese obstétrica e materna e exame físico completo do recém-nascido, 
incluindo exame neurológico detalhado, com destaque para medição cuidadosa do 
perímetro cefálico-PC. Este último exame deve ser confirmado em 24-48 horas.

 Recém-nascido a termo: para definição de microcefalia, considerar o valor de referência 
do perímetro cefálico ≤ 31,5 cm para meninas e ≤ 31,9 cm para meninos, conforme 
preconiza a OMS.

 Recém-nascido pré-termo: considera-se o perímetro cefálico menor que -2 desvio 
padrão, pela curva de intergrowth para idade gestacional e sexo.

Atendimento ao recém-nascido



 A ultrassonografia transfontanela (US-TF) será a primeira 
opção de exame de imagem no recém-nascido.

 A tomografia de crânio, sem contraste, só será necessária no
caso da US-TF mostrar que o recém-nascido apresenta a
“moleira” fechada e para aqueles em que, após os exames
laboratoriais e a US-TF, ainda persista dúvida diagnóstica.

 A medida busca evitar que crianças sem alteração
morfológica sejam submetidas desnecessariamente à
tomografia.

 A tomografia computadorizada envolve alta carga de
radiação (equivale a 70-100 radiografias) e exige sedação.

Exames de imagem



 Triagem infecciosa: coletar sangue do cordão 
umbilical, placenta, líquido cefalorraquidiano do 
recém-nascido e sangue da mãe.

 Exames laboratoriais inespecíficos: hemograma 
completo, dosagens séricas de aminotransferases
hepáticas, ureia e creatinina e outros conforme 
necessidade do recém-nascido.

Investigação laboratorial 



Realização do teste do pezinho, orelhinha e olhinho para detecção precoce de doenças nos 
primeiros dias de vida. A microcefalia pode estar relacionada a alterações do desenvolvimento 
neuropsicomotor e do comportamento que podem ser acompanhadas por problemas auditivos 
e visuais.

Triagem Auditiva Neonatal (TAN)
 O ‘Teste da Orelhinha’ deve ser realizado preferencialmente nas 24/48 horas de vida. 

 Para as crianças com microcefalia, deve-se realizar o exame Potencial Evocado Auditivo de 
Tronco Encefálico (PEATE) como primeira escolha.

 Se diagnosticada a perda auditiva, a criança deverá ser encaminhada para a reabilitação em 
serviço de referência em reabilitação auditiva: Centro em Reabilitação – CER (com 
modalidade auditiva) ou Centro de Reabilitação Auditiva na Alta Complexidade.

 Para ampliar o acesso, o Ministério da Saúde irá equipar 737 maternidades para a realização 
do exame PEATE (Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico),  bem como capacitar 
os profissionais dessas unidades.

Triagem neonatal 



Triagem Ocular Neonatal (TON)
 O ‘Teste do Olhinho’ faz parte do exame físico do recém-nascido e deve ser feito ainda na

maternidade, contemplando a inspeção e Teste do Reflexo Vermelho (TRV) da retina, por
meio de fecho de luz .

Triagem Neonatal Biológica (Teste do Pezinho) 
 Fenilcetonúria
 Hipotireoidismo Congênito
 Doença Falciforme e outras Hemoglobinopatias
 Fibrose Cística,
 Hiperplasia adrenal congênita
 Deficiência de biotinidase

Triagem neonatal 



 Todas as crianças com a malformação congênita confirmada deverão integrar o
Programa de Estimulação Precoce, desde o nascimento até os três anos de idade,
período em que o cérebro se desenvolve mais rapidamente.

 A estimulação precoce visa à maximização do potencial de cada criança, englobando
o crescimento físico e a maturação neurológica, comportamental, cognitiva, social e
afetiva, que poderão ser prejudicados pela microcefalia.

 Os nascidos com microcefalia receberão os estímulos precoces em serviços de
reabilitação: Centros Especializado de Reabilitação (CER), Núcleo de Apoio à Saúde da
Família (NASF) e Ambulatórios de Seguimento de Recém-Nascidos das Maternidades.

Estimulação Precoce no Recém-nascido  

O SUS tem 655 serviços de reabilitação e 4.106, de NASF.



PROTOCOLOS E MATERIAL 



ATENÇÃO ÀS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA – DADOS (levantamento e acompanhamento)

• Dados semanais – CGSCAM/DAPES/SAS/MS e Apoio/Gab.SAS.

• Ouvidoria (busca ativa);

•Realização de Video-conferências com Estados e Municípios;

• Visita aos estados (busca ativa e encaminhamentos necessários);

•Apoio integrado nos estados para a construção da linha de cuidado às crianças com 
microcefalia- Parceria EBBS/Fiocruz;

• SIRAM – Sistema de Registro do Acompanhamento de Nascidos com Microcefalia
(registro de atendimentos);

• Observatório zika vírus e aleitamento materno – Fiocruz/MS ;
• Serviços e produção de procedimentos (SCNES, SIA-SUS e SIH/SUS), outros (RESP, 
SINASC, SINAN...).



Realização de Video-conferências com Estados e Municípios

Cronograma das vídeo-conferências

Data Região Tema

18 e 22 de fevereiro CO,SE, Sul, NO, NE Estimulação precoce

OBJETIVO: Apresentar Rede de Atenção utilizada (instalada, em construção, compartilhada) para o 
seguimento/percurso/assistência das crianças com Microcefalia.

01 e 02 de março CO,SE, Sul, NO, NE Saúde das Mulheres no Contexto da 
Microcefalia

OBJETIVO: Discutir os principais cuidados na atenção à saúde das mulheres considerando o contexto da microcefalia relacionada 
ao vírus Zika.

29, 30/03 e 01/04 CO,SE, Sul, NO, NE Assistência Social no Contexto da 
Microcefalia

OBJETIVO: Discutir os principais cuidados na atenção à saúde das mulheres e das crianças considerando o contexto da microcefalia 
relacionada ao vírus Zika e outras causas.

12, 13 e 14/04 CO,SE, Sul, NO, NE Atuação da Atenção Básica no Contexto 
da Microcefalia

OBJETIVO: Discutir os principais cuidados na atenção básica para a saúde das mulheres, das crianças e suas famílias considerando 
o contexto da microcefalia relacionada ao vírus Zika e outras causas.
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Realização de Busca-ativa das famílias e crianças notificadas 
(confirmadas ou não) com Microcefalia (Ouvidoria do SUS)

Casos Notificados SVS 
da SE 07/2016
Ligações Realizadas até 
o dia 01/03 às 12h



Realização de Busca-ativa das famílias e crianças notificadas 
(confirmadas ou não) com Microcefalia (Ouvidoria do SUS)
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Das Ligações realizadas 
com sucesso 
encontramos: 



ATENÇÃO ÀS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA - VISITAS AOS ESTADOS

QUEM DOS ESTADOS

- SES - SMS-Capital

- Presidente do Cosems - Presidente do Conselho Estadual de Saúde

- Apoiadores do MS no estado (todos)

- Coordenação Estadual de Saúde da Mulher

- Coordenação Estadual de Saúde da Criança

- Coordenação Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência

- Coordenação Estadual de Atenção Básica

- Coordenação Estadual de Regulação (de consultas e exames)

- importância da assistência social na localização, apoio e proteção às crianças e famílias.
- Hospital universitário federal/Ebserh e assistência social.



Estratégia de Ação Rápida para o Fortalecimento 
da Atenção à Saúde e da Proteção Social de 

Crianças com Microcefalia

Portaria Interministerial Nº 405 de 15 março de 2016

Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome e Casa Civil 



 Busca Ativa de crianças com suspeita ou confirmação de microcefalia

 Acelerar a confirmação do diagnóstico de microcefalia

 Fazer a avaliação clínica (pediátrica, oftalmológica, neurológica, 
auditiva e outras avaliações necessárias)

 Encaminhar as crianças com microcefalia para os serviços de 
reabilitação

 Custeio dos exames de imagem e deslocamento até unidades de saúde

 Instruir as famílias para a possibilidade de benefício da assistência 
social, nos casos com renda per capita de até R$ 220,00

 Laudo médico circunstanciado: acelerar a concessão do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC)

Objetivo



Planilha de Acompanhamento da Execução de Estratégia 
de Ação Rápida



Estrátegia de Ação Rápida - EAR
Preparação 

para EAR 
Busca Ativa e 
Acolhimento

Avaliação 
diagnóstica

Feedback

Seguimento 
na rede de 

cuidado e de 
proteção 

social

- Localizar as 
crianças e suas 
famílias no 
território;
- Realizar visita 
para orientar 
sobre a 
Estratégia, o 
agendamento, 
bem como o 
transporte, 
hospedagem, 
se houver. 

- Ofertar os 
exames de 
imagens -
ultrassonografia 
US TF e/ou TCC
- Consulta 
pediátrica para 
confirmação ou 
descarte do 
caso

-Informar ao 
serviço de 
vigilância os casos 
confirmados e 
descartados;
- Realizar 
atualização nos 
sistemas;
- Informar na 
planilha de 
acompanhamento,
semanalmente, 
para o email
dapes.microcefalia
@saude.gov.br

Encaminhar para:
- puericultura;
- estimulação 
precoce; 
- reabilitação; 
- outras 
especialidades 
necessárias;
- Assistência Social.

Atendimento 
aos casos 

confirmados

- Avaliação 
Clínica 
neurológica, 
oftalmológica, 
auditiva e 
outras 
avaliações 
necessárias;
- Emitir Laudo 
Circunstanciado

-Conhecer a 
Portaria;
-Pactuar na CIB;
-identificar todas 
as crianças;
-atualizar o 
SCNES;
-Planejamento 
regionalizado
- Estabelecer 
fluxos de 
encaminhamento
para serviços de 
saúde e de 
assistência social

mailto:dapes.microcefalia@saude.gov.br



