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ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E EDUCAÇÃO PERMANENTE

•informação sobre doença, complicações, modos de prevenção = precisa
ser trabalhada em todo e qualquer encontro, na unidade de saúde, no
seu grupo de trabalho, na sua rede social.

• Discutir necessidade da participação de cada indivíduo para realizar o
controle do vetor, somente dessa forma conseguiremos minimizar as
consequências provocadas tríplice carga de doenças: dengue,
chikungunya e zika.
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• O Ministério da Saúde recomenda que sejam abordadas informações
sobre a virose através de um porta-voz, repassando dados sobre como
eliminar os criadouros do mosquito, ciclo do mosquito, quadro clínico da
doença, riscos da automedicação e sobre a necessidade de procurar o
serviço de saúde.

• Atenção profissional de saúde! Cada um de nós devemos assumir o
papel de porta-voz para difusão de conhecimentos sobre zika, dengue,
chikungunya .
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• equipe de saúde = capacitada para acolher e reconhecer os sintomas
de infecção pelo vírus Zika, assim como realizar os protocolos de atenção
voltados à dengue e a notificação dos casos.

• O cuidado às pessoas doentes deve ser pautado na resolutividade das
necessidades em saúde que a pessoa apresente. De igual importância é o
papel de difusora de conhecimentos sobre a doença.
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OS CUIDADOS COM AS GESTANTES COM SUSPEITA OU
CONFIRMAÇÃO DE INFECÇÃO POR VÍRUS ZIKA E DO RECÉM-
NASCIDO COM SÍNDROME CONGÊNITA RELACIONADA AO VÍRUS
ZIKA

São considerados casos confirmados:

• diagnóstico laboratorial conclusivo = gestante sob risco de feto com
microcefalia secundária a possível exposição ao vírus Zika .
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• ultrassonografia obstétrica mostre feto com circunferência craniana
menor que dois desvios padrões (< 2 dp) abaixo da média para a
idade gestacional, ou com alteração no sistema nervoso central
sugestiva de infecção congênita = pode ser considerado caso
suspeito de microcefalia relacionada ao vírus Zika na gestação .

confirmação de microcefalia relacionada ao vírus Zika durante a gestação
dá-se pelos seguintes critérios:

• Feto com alterações no SNC características de infecção congênita
identificada por ultrassonografia, e relato de exantema na mãe
durante gestação e excluídas outras possíveis causas, infecciosas e não
infecciosas .
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• Caso confirmado de feto com microcefalia pós-infecciosa relacionada
ao vírus Zika: Feto com microcefalia identificada por ultrassonografia,
apresentando alterações no sistema nervoso central características de
infecção congênita e relato de exantema na mãe durante gestação e
excluídas as outras possíveis causas, infecciosas e não infecciosas .

• Caso confirmado de aborto espontâneo relacionado ao vírus Zika:
Aborto espontâneo de gestante com relato de exantema durante a
gestação, sem outras causas identificadas, com identificação do vírus
Zika em tecido fetal/embrionário ou na mãe .
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O PARTO E O NASCIMENTO

• não são indicações para parto cesariana
• assegurar ao concepto as ações preconizadas pelo Ministério da Saúde

PUERPÉRIO

• equipe de saúde realizar visita domiciliar realizando orientações
necessárias para cuidado do binômio mãe-filho.
• identificação de condições que possam desencadear agravos à saúde
tanto da mãe, quanto do concepto.
• orientação ao aleitamento materno exclusivo, cuidados com bebê,
confirmação da imunização, agendamento da primeira consulta.
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Microcefalia e outras alterações neurológicas na Síndrome Congênita
relacionada à infecção pelo vírus Zika

• Microcefalia refere-se à medida do perímetro cefálico (PC) inferior ao
esperado para a idade e sexo.

• O Ministério da Saúde, em consonância com a Organização Mundial da
Saúde, considera 32 cm a medida padrão mínima para o PC do recém-
nascido (RN).

• Desta forma, adota como medida para a triagem e identificação de
possíveis casos de microcefalia um PC abaixo de 32 cm para o RN a
termo e abaixo do percentil 3 da curva de Fenton para o RN com idade
gestacional menor que 37 semanas.
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• A medida do PC pode variar em função de características étnicas e
genéticas da população, assim, algumas crianças normais podem
apresentar PC abaixo da média, como uma característica familiar, com
pais e irmãos de fenótipo semelhante e sem história de atraso motor ou
mental.



ZIKA VIRUS



ZIKA VIRUS


