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Resumo 

Objetivou-se descrever acerca das práticas para atendimento, cuidados e 

acompanhamento epidemiológico dos casos confirmados de RN com microcefalia 

causada pelo vírus Zika para melhoria dos cuidados de enfermagem na atenção 

básica e hospitalar. Trata-se de uma revisão da literatura, que utilizou os descritores: 

Infecção pelo vírus Zika; microcefalia; e epidemia. A busca se deu a partir da 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e seis documentos técnicos do Ministério da 

Saúde. Foram encontrados 261 artigos, desses foram excluídos os que não 

atenderam ao objetivo do estudo, resultando em 11 artigos, sendo sete norte-

americanos e quatro nacionais. Publicados entre 2015 e 2017. Na literatura 

levantada, a preocupação esteve centrada em descrever as causas, meios para o 

diagnóstico precoce e efeitos da microcefalia associada à infecção pelo vírus Zika. 

Para acompanhamento dos casos de microcefalia é recomendado que se inicie 

imediatamente após o parto os cuidados de saúde que poderão ser primários e, se 

necessário, monitorado por diferentes especialistas. Os RNs devem ter estimulação 

precoce em serviços de reabilitação, boa assistência e apoio necessário para ele e 

sua família. Frente ao RN ou qualquer indivíduo que apresente sinais sugestivos de 

infecção o registro e as orientações para sua prevenção e cuidados deverão ser 

efetuados. A enfermagem se insere em um vasto campo para atuação, seja na 

comunidade ou na detecção dos casos no ambiente hospitalar. Contudo, mais 

estudos serão necessários para subsidiar e melhorar as práticas baseadas na teoria 

científica e nas experiências das equipes de saúde com a assistência dessas 

famílias. 

Palavras-chave: Infecção pelo Zika Vírus; Microcefalia; Epidemia. 

 
Introdução 

A avaliação física do Recém-nascido (RN), cuja denominação clínica é dada 

para aquele que nasceu a menos de 28 dias, poderá fornecer características 

especificas observadas no processo do nascimento em si e na adaptação à vida 

pós-uterina. Tal avaliação deverá ser feita imediatamente após o nascimento (1). 

A prematuridade, o baixo peso ao nascer, o índice de APGAR menor que sete 

no quinto minuto de vida, as infecções congênitas, disfunções respiratórias e as 

malformações graves como a microcefalia são considerados fatores de risco em RN. 
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A microcefalia é uma doença que afeta o desenvolvimento neurológico, 

compromete o crescimento do crânio, do cérebro e o perímetro cefálico se 

apresentará inferior a 33 centímetros (2-3). 

As ultrassonografias realizadas durante a gestação podem favorecer o 

diagnóstico precoce. Porém a microcefalia no RN pode ser detectada na anamnese 

sucinta, analisando o histórico familiar e exame físico em que conste a mensuração 

do perímetro cefálico (4). 

Em geral é classificada em primária (genética) e secundária (não genética). A 

microcefalia primária geralmente não está associada às malformações e segue um 

padrão característico de herança genética, a identificação normalmente ocorre 

devido ao pequeno crescimento cefálico. Existe uma incidência de 1/40.000 

nascimentos com genes autossômicos recessivos, o que implica em ter aparência 

típica, retardos mentais e graves crises epilépticas e citoarquitetura desorganizada. 

Nos genes autossômicos dominantes existem crises epilépticas que podem ser 

facilmente controladas e um leve retardo mental (3). 

As microcefalias secundárias provem de um enorme número de agentes 

nocivos que tendem a afetar o feto no útero ou nos dois primeiros anos de vida. 

Várias são as causas: infecções congênitas, Acidente Vascular Encefálico 

Hemorrágico (AVEH), diabetes materna não controlada, radiações, uso de drogas 

como álcool, desnutrição, entre outros. A microcefalia secundária pode levar a 

convulsões, paralisia cerebral, retardo no desenvolvimento cognitivo, problemas na 

fala, visão e audição (3).  

Recentes pesquisas têm associado a microcefalia ao vírus Zika, que é um 

arbovírus do gênero Flavivírus da família Flaviviridae. O vírus Zika foi identificado em 

1947 em Uganda na África. O primeiro caso de infecção humana pelo vírus se deu 

em 1952, mas apenas no ano de 2005 a comunidade internacional passou a 

reconhecer o potencial epidêmico do Zika o que se confirmou em 2007 após um 

surto viral na Oceania (4-5).  

Análise dos dados nacionais do Sistema de Informações sobre Nascidos 

Vivos (SINASC) relativos aos meses de setembro e outubro de 2015 demonstrou um 

aumento no número de casos de microcefalia em RN localizado no estado de 

Pernambuco e, em menor proporção, em outros estados no Brasil (6).  

Julgando a microcefalia um prejuízo emergencial em saúde pública, que abala 

a qualidade de vida das crianças e famílias e causa um possível aumento da 
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mortalidade neonatal infantil, o Ministério da Saúde (MS) e as instituições envolvidas 

na resposta a esse evento desenvolveram documentos técnicos contendo 

orientações para a atenção à saúde das mulheres e assistência aos casos de 

microcefalia (4,6).  

O MS apresentou um total acumulado de 7.830 casos notificados de 2015 até 

Junho/ 2016, desses foram confirmados por critério laboratorial específico para o 

vírus Zika, 1.551 casos de microcefalia em municípios localizados em todo país. 

Porém, novas evidências apontam para a ocorrência de outros agravos relacionados 

às arboviroses que podem se configurar enquanto uma síndrome mais ampla e 

complexa, evidenciando o grave problema de saúde pública nacional. Contudo, no 

presente estudo serão focalizados os casos de microcefalia pelo vírus Zika (7-9). 

 

Objetivos 

Descrever acerca das práticas para atendimento, cuidados e 

acompanhamento epidemiológico dos casos confirmados de RNs com microcefalia 

causada pelo vírus Zika para melhoria dos cuidados de enfermagem na atenção 

básica e hospitalar. 

 

Metodologia 

Trata-se de um estudo bibliográfico de revisão da literatura. Este tipo de 

revisão busca a atualização de conhecimentos para uma nova tomada de posição 

(10).  

A partir da delimitação do tema e do objetivo, procedeu-se a busca em fontes 

secundárias e nos meios eletrônicos. Em seguida, foi realizada leitura, seleção, 

análise e interpretação dos documentos, com vistas ao tema focalizado. 

Como fonte secundária, foram utilizados 04 livros disponibilizados no acervo 

da biblioteca da Universidade de Franca, e seis documentos técnicos do MS. E, para 

busca nos meios eletrônicos foram utilizados os descritores: Infecção pelo vírus Zika; 

microcefalia; epidemia. A busca se deu a partir da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) 

entre os meses de fevereiro a outubro de 2017. Foram encontrados 261 artigos.  

Aplicaram-se os critérios de inclusão: textos disponíveis no idioma português 

e inglês. Os textos em língua inglesa foram devidamente traduzidos para a língua 

portuguesa sob a forma de artigos. Desses, foram excluídos aqueles que não 

atenderam ao objetivo do estudo, resultando em onze artigos sendo, sete norte-
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americanos e quatro nacionais, publicados entre 2015 e 2017. 

 

Revisão da literatura 

Surtos ocorridos em várias regiões do mundo, entre elas a Polinésia Francesa, 

colocaram o vírus Zika como uma ameaça à saúde pública, além do aumento de 

casos de microcefalia, houve também casos de síndrome de Guillain-Barré 

associada ao vírus. O vetor do vírus Zika é o mosquito Aedes presente em vários 

países no mundo, o que levou a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarar 

emergência de saúde pública (11).  

No Brasil, no ano de 2016 o MS se viu frente ao aumento significativo do 

número de casos suspeitos de microcefalia. Alguns deles, confirmados por exame 

laboratorial e de neuroimagem para o vírus Zika, além de achados clínicos e de 

antropometria, porém havia nesse período, pouco conhecimento sobre o vírus (12). 

À medida que o MS admitiu a possibilidade de que o vírus Zika estaria ligado 

ao aumento de casos de microcefalia, a mídia gerou especulações sobre uma 

possível epidemia e a imprensa trouxe esse assunto em suas capas, o que gerou 

medo na população (13-14). 

Evidências destacaram que existem casos em que o vírus Zika está presente, 

mas o RN não tem o perímetro cefálico (PC) alterado. Entretanto, no 

acompanhamento do crescimento das crianças os profissionais detectaram uma 

desaceleração do crescimento da cabeça. Foi um achado preocupante, pois a 

ausência de intervenções precoces poderá causar anormalidades cerebrais e 

neurológicas ainda mais graves (9,15). 

É necessário rigor no momento da aferição das medidas antropométricas, 

critérios clínicos e ainda exames de imagem que deverão ser realizados para 

confirmação de microcefalia. Recomenda-se que um dos primeiros exames a ser 

solicitado seja a ultrassonografia transfontanela (US-TF). Há também a tomografia 

de crânio, mas que deverá ser realizada sem contraste apenas se a US-TF 

evidenciar que o RN possui as suturas cranianas fechadas ou em casos em que os 

exames laboratoriais também remetam a dúvidas no diagnóstico (12). 

Considerando a alta dose de radiação aliado à necessidade de sedação do 

RN para que a tomografia seja realizada, o exame supracitado deverá ser solicitado 

apenas em casos específicos. De modo geral no Brasil, recomenda-se a análise 

laboratorial, como uma triagem infecciosa em que se deve fazer a coleta do sangue 
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existente no cordão umbilical, placenta e líquor da mãe e RN, além de hemograma 

completo, dosagens séricas de aminotransferases hepáticas, ureia e creatinina e 

outro (16). 

Face à diversidade de anormalidades das crianças infectadas pelo vírus Zika, 

o próprio MS está denominando síndrome congênita por Zika. Entre as 

anormalidades neurológicas possíveis inclui-se o campo auditivo, embora existam 

poucos dados sobre a perda auditiva associada ao vírus Zika. A infecção congênita 

poderia estar associada à perda auditiva neurossensorial. Portanto, mesmo as 

crianças que tenham tido seus testes de triagem auditiva sem alterações nas 

respostas, deverão receber seguimento regular, pois a perda auditiva poderá ocorrer 

de maneira progressiva (15-17). 

Uma das instituições nacionais responsáveis pelas investigações, controle e 

estudo de surtos e epidemias é a Vigilância Epidemiológica (VE). No caso da 

ocorrência de microcefalias a VE tem por objetivo descrever a ocorrência utilizando 

um padrão epidemiológico relacionando as infecções no território nacional. Primeiro 

irá identificar os casos notificados para que haja monitoramento do padrão 

epidemiológico e em seguida, investigar os casos de microcefalia sugestivos de 

infecções congênitas para confirmar ou não a doença ou agente relacionado (4). 

A VE, também deveria identificar os casos de malformações do Sistema 

Nervoso Central (SNC) ou microcefalia em natimortos, fetos ou abortamentos no 

caso de suspeita de infecção congênita; trabalhar junto às unidades de saúde a fim 

de identificar as gestantes que buscam o serviço com queixas de erupções na 

pele/exantemas até o quinto dia a partir da data de aparecimento, descrevendo 

assim o padrão de ocorrência da doença em população específica; descrever e 

caracterizar as complicações ligadas à infecção pelo vírus Zika, tanto na 

gestaçãoquanto no pós-parto, elaborando e divulgando todas as informações 

epidemiológicas (12). 

Na intenção de que a suspeita precoce seja notificada e registrada de 

maneira adequada, o MS elaborou o Registro de Eventos de Saúde Pública 

Referente às Microcefalias (RESP), cujo envio se dá por meio de formulário 

eletrônico disponível no SINASC já implantado em todo o país (4).  

Visando acompanhar os casos e o atendimento aos RNs e as crianças 

notificadas, também foi criado o Sistema de Registro de Atendimento às Crianças 

com Microcefalia (SIRAM), que complementa o RESP, permitindo complementar 
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tanto informações pertinentes às investigações epidemiológicas como a ocorrência 

dos acompanhamentos em saúde, apoiando os procedimentos determinantes 

correlatados à gestão do sistema de saúde (18).  

No Brasil em 2016 foi lançado o Protocolo de Vigilância e Resposta à 

Ocorrência de Microcefalia. O principal objetivo estaria nas orientações e ações às 

mulheres em idade fértil, gestantes, puérperas e RNs com microcefalia. O foco 

deveria ser acompanhar as orientações, os procedimentos e medidas adotadas para 

a reabilitação das crianças com diagnóstico de microcefalia enfatizando a 

estimulação precoce. Para organizar toda essa demanda, o MS desenvolveu uma 

série de ações, visando conhecer de maneira mais profunda o vírus Zika (12). 

Assim, para seguimento do RN com microcefalia o MS recomenda que no 

momento do parto mantenham-se as seguintes recomendações: garantia do contato 

mãe-bebê; o clampeamento do cordão umbilical após cessarem os batimentos e 

amamentação nas primeiras horas de vida. Todos os procedimentos de rotina 

devem ser mantidos após essa etapa. Realizar o exame físico do RN, exames 

neurológicos detalhados a começar pela medição do perímetro cefálico, tendo como 

valor de referência para definição de microcefalia o RN a termo com perímetro 

cefálico menor que 32 cm ao nascimento, conforme curvas da OMS para meninos e 

meninas do Brasil, as medidas do PC deverão ser repetidas quando a criança 

completar 24 horas de vida (12,18). 

A triagem neonatal, que já faz parte do protocolo de atendimento ao RN 

desde 1994, também deve ser realizado em caso de microcefalia, uma vez que a 

microcefalia pode estar diretamente ligada a alterações neuropsicomotoras, 

problemas auditivos e visuais. A primeira escolha para crianças com microcefalia 

deverá ser a realização do exame Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico 

(PEATE), em casos de confirmação de perda auditiva o RN deverá ser encaminhado 

para centros de reabilitação específicos (12). 

Dentre as principais queixas entre as gestantes que tiveram bebês com 

microcefalia foi a ocorrência de febre no primeiro trimestre da gestação. Inicialmente, 

não se associavam a microcefalia ao vírus Zika, pois não havia incidências de sua 

circulação no país (19).  

Há ainda o acometimento oftalmológico que podem ser confirmados pelos 

exames como a fundoscopia ou oftalmoscopia cuja análise se realizará em lactentes 

com diagnóstico clínico para microcefalia associada ao vírus Zika. Embora, 
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nenhuma queixa sobre sintomas oculares tenha sido realizada pelas mães durante a 

gestação, os achados oculares apontaram alterações maculares e alterações no 

nervo óptico (18,20).  

Os documentos técnicos do MS orientam abordagem do desenvolvimento 

neuropsicomotor pelas equipes de saúde que atuam na Atenção Básica à Saúde. 

Essas publicações têm por objetivo orientar os profissionais sobre o 

acompanhamento das famílias e crianças com a síndrome congênita por Zika 

(15,18)  

O RN com microcefalia confirmado deverá ser mantido e priorizado nas 

consultas de Puericultura na Atenção Básica. O RN poderá apresentar alterações ou 

complicações neurológicas, motoras, respiratórias e outras, se fazendo necessário o 

acompanhamento por diferentes especialistas caso seja confirmado o 

comprometimento das funções. Deverão obter estimulação precoce em serviços de 

reabilitação, por fisioterapeuta, fonoaudiólogo ou terapeuta ocupacional do NASF, 

vinculados às equipes da atenção básica ou em ambulatório de Seguimento de RN 

(4,12).  

Uma maneira eficiente e concreta de se reduzir a ocorrência dos números de 

vetores e sucessivamente diminuir os casos de microcefalia e demais alterações 

congênitas seria adotar medidas junto à sociedade para que os focos dos vetores 

sejam controlados e exterminados. Tais medidas incluem o trabalho conjunto entre a 

população e todos os níveis públicos (21).  

Os três primeiros anos de vida do bebê deveriam ser priorizados pelos 

serviços de saúde, pois é quando ocorre o maior crescimento cerebral. Durante esse 

período a criança deverá receber atividades de estimulação precoce, visando 

aumentar o potencial crescimento físico e neurológico, comportamentais, cognitivos, 

social e afetivo, que indubitavelmente a microcefalia provoca (4). 

Em fevereiro de 2016 a OMS declarou que a síndrome do vírus Zika faz parte 

de uma Emergência de Saúde Pública de Preocupação Internacional. No Brasil, a 

emergência mostrou desigualdades no sistema de saúde e levou a um 

questionamento sobre a qualidade dos serviços de saúde reprodutiva além de 

pontuar que a baixa escolaridade das mulheres poderá ser um facilitador para o 

pouco acesso aos serviços de saúde (11).
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Considerações finais 

Evidenciam-se nas publicações relativas ao tema e elencadas para esta 

revisão, que a preocupação esteve centrada em descrever as causas, meios para o 

diagnóstico precoce e efeitos da microcefalia associada à infecção pelo vírus Zika.  

Face à diversidade de anormalidades presentes e na observância de sinais 

que aparecem à medida que as crianças crescem, novas pesquisas conseguiram 

associar novas anormalidades à ocorrência da infecção congênita pelo vírus Zika. 

Frente à criança ou qualquer pessoa que apresente sinais sugestivos de infecção, o 

registro e as orientações para sua prevenção e cuidados deverão ser efetuados. 

Nesse contexto, para a melhoria dos cuidados de enfermagem a observação, o 

acompanhamento das famílias e o registro dos casos suspeitos necessitam ocorrer 

a cada encontro do profissional de saúde com a população, seja na atenção básica 

e/ou hospitalar. 

Assim, a enfermagem se insere em um vasto campo para atuação, seja no 

controle da infecção pelo vírus Zika, assistência ou na detecção dos casos na 

comunidade e no ambiente hospitalar.  Contudo, mais estudos serão necessários 

para subsidiar e melhorar as práticas baseadas na teoria científica e nas 

experiências das equipes de saúde com a assistência dessas famílias.  

 

Fontes consultadas 

(1) Marcondes E. Pediatria básica. 9ª ed. São Paulo: Sarvier; 2003. p. 145-148. 

 

(2) Cloherty JP, Eichenwald EC, Stark AR. Manual de neonatologia. 7ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan; 2016. p. 59-70. 

 

(3) Kliegman R, Jenson HB, Behrman RE. Nelson, tratado de pediatria. Rio de 

Janeiro: Elsevier; 2014. p. 2005-2006. 

 

(4) Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de vigilância em saúde. Protocolo de 

vigilância e resposta à ocorrência de microcefalia e/ou alterações do sistema 

nervoso central (SNC). Brasília, 2016. p. 18-55.  

 

(5) Vargas A, Saad E, Dimech GS, Santos RH, Sivini MAVC, Albuquerque LC, 

Carvalho PID. Características dos primeiros casos de microcefalia possivelmente 



9 
 

 

(6) relacionados ao vírus Zika notificados na Região Metropolitana de Recife, 

Pernambuco. Epidemiologia e Serviços de Saúde. 2016;25(4):691-700. 

 

(7) Marinho F, Araújo VEMD, Porto DL, Ferreira HL, Coelho MRS, Lecca RCR, et 

al. Microcefalia no Brasil: prevalência e caracterização dos casos a partir do Sistema 

de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), 2000-2015. Epidemiologia e 

Serviços de Saúde. 2016;25(4):701-712. 

 

(8) Brasil. Ministério da Saúde. Centro de operações de emergências em saúde 

pública sobre microcefalias. Informe epidemiológico nº 29: monitoramento dos casos 

de microcefalia no Brasil. 2016. 

 

(9) França GV, Schuler-Faccini L, Oliveira WK, Henriques CM, Carmo EH, Pedi VD. 

Congenital Zika virus syndrome in Brazil: a case series of the first 1501 livebirths with 

complete investigation. The Lancet. 2016;388(10047):891-897. 

 

(10) Linden VD. Description of 13 infants born during October 2015–January 2016 

with congenital Zika virus infection without microcephaly at birth—Brazil. MMWR. 

Morbidity and mortality weekly report. 2016;65(47):1343-1348. 

 

(11) Cervo AL, Bervian PA, Da Silva R. Metodologia Cientifica. 6ª ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall; 2007. p. 57-90. 

 

(12) Sampathkumar P, Sanchez JL. Zika virus in the Americas: a review for 

clinicians. In: Mayo Clinic Proceedings. Rio de Janeiro: Elsevier; 2016. p. 514-521. 

 

(13) Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de atenção à saúde. Protocolo de 

atenção à saúde e resposta à ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo 

vírus zika. Brasília, 2016. p. 23-41. 

 

(14) Aguiar R, Araujo IS. A mídia em meio às ‘emergências’ do vírus Zika: questões 

para o campo da comunicação e saúde. Rev. Eletron. Comum. Inf. Inov. Saúde. 

2016;10(1):1-13.  

(15) Antunes MN, Alves W, Goveia FG, Oliveira AE, Cardoso JM. Arquivos visuais 



10 
 

 

relacionados ao vírus Zika: imagens no Instagram como parte da constituição de 

uma memória da epidemia. 2016;10(3):58-70. 

 

(16) Ribeiro EM, Feitosa IM, Horovitz DD, Cavalcanti DP, Pessoa A, Doriqui MJR, et 

al.  ossível associa  o entre a infec  o pelo vírus  ika ea microcefalia—Brasil, 

2015. Morbidity and Mortality Weekly Report. 2016;65(3):59-62. 

 

(17) São Paulo (Estado). Secretaria do Estado de Saúde. Coordenadoria de 

Controle de Doenças. Centro de Vigilância Epidemiológica. Informe técnico 01: 

vigilância das microcefalias relacionadas à infecção pelo vírus zika. 2015. 

 

(18) Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. A estimulação precoce na Atenção Básica: guia para abordagem do 

desenvolvimento neuropsicomotor pelas equipes de Atenção Básica, Saúde da 

Família e Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), no contexto da síndrome 

congênita por zika. Brasília, 2016. p. 8. 

 

(19) Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Orientações integradas de vigilância e atenção à saúde no âmbito 

da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional: procedimentos para o 

monitoramento das alterações no crescimento e desenvolvimento a partir da 

gestação até a primeira infância, relacionadas à infecção pelo vírus Zika e outras 

etiologias infeciosas dentro da capacidade operacional do SUS. Brasília: Ministério 

da Saúde; 2017. p. 158.  

 

(20) Leal, Mariana C. Hearing loss in infants with microcephaly and evidence of 

congenital 2015–May 2016. Morbidity and mortality weekly report. 2016; Zika virus 

infection—Brazil, November 65(34);917-919.  

 

(21) Ventura CV, Maia M, Ventura BV, Linden VVD, Araújo EB, Ramos RC, et al. 

Ophthalmological findings in infants with microcephaly and presumable intra-uterus 

Zika virus infection. Arquivos brasileiros de oftalmologia. 2016,79(1):1-3. 

(22) Oliveira CSD, Vasconcelos PFDC. Microcephaly and Zika virus. Jornal de 

pediatria. 2016;92(2):103-105. 


