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A Diretoria de Assistência Hospitalar – FHT e Gerencia de Vigilância em Saúde – 

FMS, juntamente com equipe formada por neonatologistas, núcleos hospitalares de 

epidemiologia, enfermeiros,Diretores das Maternidades municipais, e coordenados pela Dra. 

Elna Joelene, vêm se reunindo e discutindo sobre as ações a serem desenvolvidas pelo 

município de Teresina – PI para o enfrentamento e resposta aos casos de microcefalia 

relacionados à infecção pelo Zika.  

Para tanto, e tomando como referenciaoPROTOCOLO ATENÇÃO À SAÚDE E 

RESPOSTA À OCORRÊNCIA DE MICROCEFALIA RELACIONADA À INFECÇÃO 

PELO VÍRUS ZIKA,da Secretaria Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (14 de 

dezembro de 2015), a Fundação Hospitalar de Teresina (FHT), juntamente com sua equipe 

elaboraram uma NOTA TECNICA aos profissionais, cujo objetivo é passar os fluxos sobre os 

procedimentos a serem adotados pelas ESF, Maternidades municipais e equipes dos Núcleos 

Hospitalares de Epidemiologia – NHE e vigilância, nos casos de microcefalia, determinando 

os seguintes fluxos a serem seguidos pelos serviçosno âmbito domunicípio de Teresina.  

 

 

 

 

 

 

 

Procedimentos a serem adotados pelas Maternidades 

Municipais e ESF nos casos de MICROCEFALIA 

 



FLUXO DE ACOMPANHAMENTO À GESTANTE COM EXANTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) : Gestante, independente da idade gestacional, com exantema, acompanhado ou não de 

outros sintomas, excluído as causas não infecciosas, quese encontrem na fase aguda da 

infecção (até o 5
o
 dia do início dos sintomas) devem procurar a maternidade municipal mais 

próxima, para avaliação médica. 

(2): Uma vez que o médico exclua as causas não infecciosas como responsáveis pelo 

exantema, a maternidade municipal deve informar imediatamente o caso 

Gestante, independente da idade gestacional, com exantema (1) 

Norma 

Ultrassonografia gestacional (5) 

(32 a 35 semanas ) 

Parto em unidade de risco habitual (7) 

Pré-natal de rotina 

RN sem microcefalia RN com microcefalia 

Encaminhar para 

acompanhamento 

do crescimento e 

desenvolvimento (8) 

Seguir orientação do Fluxograma de 

identificação e acompanhamento de crianças 

com microcefalia 

 

Alterada (PC 2 desvios padrão 
abaixo da média para idade 

gestacional) 

Coleta de amostra de sangue (3)  

e de  urina para exames  (4) 

Acolhimento por 
equipe 

multiprofissional (6) 

Acompanhamento 
pré-natal de rotina 

Dirigir-se à  maternidade mais 

próxima (2) 



 
 

àSESAPI/DUVAS/GVS/COORD EPIDEMIOLOGIA através dos e-mails: 

epidemiologia@saude.pi.gov.br e gvssaude@hotmail.com enotificar o caso no 

www.resp.saude.gov.br. Também deve registrar no Cartão da Gestante a ocorrência do 

exantema na gravidez em que semana de gestação ocorreu; 

 

(3): Coleta de 10 ml de sangue da gestante com exantema até o 5º dia do início dos sintomas, 

acondicionados em tubo de “soro-gel”,que deverá ser centrifugado eencaminhar ao LACEN – 

PI (de segunda a sexta, de 07h00minas17h30min) acondicionado em caixa térmica sob 

refrigeração, devidamente acompanhados do cadastro no sistema GAL e de solicitação 

médica de: “Microcefalia – painel sorológico para gestante com EXANTEMA”*.  

 

(4): Coletar 10 ml de urina até 8 dias após o início dos sintomas. Utilizar tubo plástico estéril, 

resistente à temperatura, com tampa de rosca e anel de vedação. No LACEN-PI, serão 

realizados os exames sorológicos: Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus, Herpes simples, 

Sífilis, Chikungunya, Zikavírus e Parvovírus B19*; 

 

(5): O Ministério da Saúde preconiza a realização de 1 (uma) ultrassonografia obstétrica por 

gestante (Portaria MS/SAS nº 650, de 5 de outubro de 2011). Todavia, para as gestantes que 

tiverem exantema, indica-se a realização de uma ultrassonografia adicional entre a 32ª e a 35ª 

semanas gestacionais. Ressalta-se que na ultrassonografia do primeiro trimestre de gestação 

não é possível a identificação de microcefalia, não sendo indicado durante este período 

nenhum exame ultrassonográfico para esta finalidade específica.  

(6): Médico ou equipe de pré -natal deve : Avaliar a necessidade de repetir o ultrassom ; 

Comunicar à gestante os achados ultrassonográficos ; Manter rotina de atençaõpré -natal; 

Encaminhar a gestante para apoio psicossocial pela equipe credenciada da maternidade mais 

próxima. 

(7):Colher 3cm
3
 de placenta, no momento do parto e acondicionar emtubo falcon estéril e 

encaminhar ao LACEN – PI (de segunda a sexta, de 07h00minas17h30min) sob refrigeração, 

devidamente acompanhados do cadastro no sistema GAL e de solicitação médica de: 

“Microcefalia – painel sorológico”* 

 

(8): Médico que acompanhar a criança deve ficar atento para possíveis alterações do 

desenvolvimento, que podem surgirnessas crianças mais tardiamente. 

 

 

* Caso as coletas de sangue, urina e placenta sejam realizadas em momento em que não seja possível 

encaminhamento imediato ao LACEN-PI, o material deverá ser mantido refrigerado até a oportunidade de 

envio.  

*Alíquotas de soro dos recém-nascidos e das mães, e do líquor dos recém-nascidos serão armazenadaa  70
o

C 

no LACEN-PI e utilizadas para realização de sorologia para chikungunya e virusZika e RT-PCR para 

virusZika. 

mailto:amarilesborba@gmail.com;%20epidemiologia@saude.pi.gov.br
mailto:gvssaude@hotmail.com
http://www.resp.saude.gov.br/


FLUXO DE IDENTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS COM 

MICROCEFALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recém-nascido com suspeita de microcefalia 

 TERMO: recém-nascido entre 37 e 42 semanas de gestação 
com perímetro cefálico aferido ao nascimento menor ou igual 
a 32 cm. 

 PRÉ-TERMO: recém-nascido com menos de 37 semanas de 

gestação com perímetro cefálico aferido ao nascimento 

menor ou igual que o percentil 3 ( dois desvio padrão). 

 

 

Anamnese e exame físico(1) 

Coleta de material 

para exames 

laboratoriais da 

mãe (sangue) e do 

bebê (sangue e 

líquor) (2) 

Solicitação de Ultrassonografia 

Transfontanela (US-TF) 

Encaminhar para avaliação 

complementar: 

 Fundoscopia (4) 

  Exame de emissão 

otoacústica(5) 

Ultrassonografia 

Transfontanela 

sugestiva de 

infecção 

congênita 

RN 
cujotamanho da 
fontanelaimpos
sibilite a US-TF  

 
 

Encaminhar para acompanhamento com 

neuropediatra (6)e equipe 

multidisciplinar (7) 

Solicitação de 

ecocardiograma e 

US de abdome (3) 

Apósa US-TF, 
aindapersiste 
adúvidadiagnóstica. 

 
 

 

 
Tomografia Computadorizada de Crânio  

(TCC) sem contraste 



 
 

(1):Realizada por neonatologista do serviço, logo ao nascimento, ou em consulta pré-

agendada, no caso das crianças que nasceram no referido serviço no período de01/08/15a 

30/11/2015 e/ ou que recebeu alta antes da publicação desta nota técnica. 

(2): ---coleta de 3 ml de sangue do recém nascido acondicionados em tubo de “soro-gel”, 

centrifugar e encaminhar ao LACEN – PI* (de segunda a sexta, de 07:00 às 17:30), sob 

refrigeração em caixa térmica, devidamente acompanhado do cadastro no sistema GAL e de 

solicitação médica de: “Microcefalia – painel sorológico”. No LACEN-PI, serão realizados 

os exames sorológicos: Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus, Herpes simples, Sífilis 

e  Parvovírus B19**; 

--- coleta de amostra de sangue para realização de Hemograma, AST/TGO e ALT/TGP , 

bilirrubinas direta/indireta , ureia e creatinina, lactato,  desidrogenase e outros marcadores de 

atividade inflamatória (proteína C reativa, ferritina). Os mesmos devem ser realizados no 

laboratório de rotina do serviço; 

--- coleta de 3 ml de sangue da mãe do recém nascido com microcefalia, acondicionados em 

tubo de “soro-gel”, com encaminhamento ao LACEN – PI* (de segunda a sexta, de 07:00 às 

17:30) sob refrigeração, devidamente acompanhados do cadastro no sistema GAL e de 

solicitação médica de: “Microcefalia – painel sorológico”. No LACEN-PI, serão realizados 

os exames sorológicos: Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus, Herpes simples 

e Parvovírus B19**; 

---coleta de 2 ml de líquordo recém-nascido, fracionados em dois tubos. Um tubo deverá ser 

encaminhado para exame citobioquímico a ser realizado no Instituto de Doenças Tropicais 

Natan Portela (IDTNP)*, deve ser acondicionado sob refrigeração (2 a 8
o
C), e entregue na 

recepção do laboratório (de segunda a sexta, de 07:00 às 15:30), junto a solicitação de 

“citometria e bioquímica do líquor”. O outro tubo deverá ser destinado ao LACEN-PI* 

devidamente acondicionadosob refrigeração mediante solicitação médica  de “Microcefalia – 

líquor” após devido cadastro no sistema GAL**; 

(3): Ecocardiograma e US de abdome devem ser solicitados a fim de complementar a 

investigação e paraestadiamento dos casos. 

(4):A fundoscopia será agendada previamente, via regulação, para a Maternidade Wall Ferraz 

(CIAMCA) e /ou para Fundação do Olho do Piauí. O encaminhamento deve descrever: 

Oftalmologia microcefalia. 

(5):O exame otoacústico deverá ser realizado por fonoaudiólogos das maternidades onde a 

criança será atendida 

*Caso a coleta de líquor seja realizada em momento em que não seja possível encaminhamento imediato aos 

laboratórios, o tubo destinado ao LACEN deverá ser mantido congelado e o tubo destinado ao IDTNP deverá ser 

mantido sob refrigeração (5 – 8°) até envio na manhã do primeiro dia útil subsequente; quanto ao sangue,  na 

impossibilidade de envio  imediato , centrifugar  a amostra e manter  sob refrigeração  ( 2 – 8 °)  até o envio na 

manhã do primeiro dia útil  subsequente; 

**alíquotas de soro dos recém-nascidos e das mães, e do líquor dos recém-nascidos serão armazenadas a -70
o

C no 

LACEN-PI e utilizadas para realização de sorologia para chikungunya e virusZika e RT-PCR para virusZika. 

 



(6): O neuropediatra será agendado previamente, via sistema gestor saúde e regulação, para o 

Centro Integrado de Saúde Lineu Araújo. O encaminhamento deve descrever: 

Neuropediatria Microcefalia. 

(7):As consultas com psicólogos, fisioterapêutas e outros profissionais serão agendado 

(8): previamente, via regulação, para os serviços cadastrados no SUS(CISLA e CEIR). 

 

O Ministério da Saúde instituiu a notificação compulsória dos casos de 

microcefalia, com a finalidade de monitorar a epidemia. Para tanto, recomenda-se:  

1. Notificação de “microcefalia” na Declaração de Nascido Vivo (campos 06 e 41) por 

meio do SINASC; 

2. Informação imediata através dos e-mails: epidemiologia@saude.pi.gov.br e 

gvssaude@hotmail.com e notificar no www.resp.saude.gov.br.   

3. O questionário de investigação-Microcefalia deveser preenchido durante as consultas, 

e depois encaminhado para o setor de Vigilância em Saúde da FMS (Dra. Amariles 

Borba) que reencaminhará para a Vigilância em Saúde do Estado. 

 

Teresina – PI, 16 de dezembro de 2015.  

Elna Joelane Lopes da Silva do Amaral 
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Fernandina Maria Neiva S. Fonseca 
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 Mariluce Ferreira de Oliveira 

Sandra Marina Gonçalves Bezerra 

Mércia Cassandra Silva de Brito 

Marcos Resende de Souza Lima 

Raquel Rodrigues dos Santos 

SimonyAparecida S. de Sousa 

 

 

 

 

Aprovo Nota Técnica.  

Em: 16 de dezembro de 2015.  

 

MARIA DE FATIMA CARVALHO GARCÊZ OLIVEIRA 

Presidente da Fundação Hospitalar de Teresina - FHT 

mailto:epidemiologia@saude.pi.gov.br
mailto:gvssaude@hotmail.com
http://www.resp.saude.gov.br/

