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Nota Técnica nº 02/2016 – CIEVS/GEEPI/GVSI/GEDIG/GEAS/GEUG/GERC/SMSA 

Assunto: Atualização do Manejo Clínico de Casos Suspeitos de Infecção por Vírus Zika 

em Gestantes e Microcefalia na rede SUS-BH 

Belo Horizonte, 04 de abril de 2016. 

 

Essas orientações substituem e complementam as mencionadas na nota técnica 

anterior (Nota técnica 01/2016, de 05/02/16) e se aplicam a pacientes residentes em Belo 

Horizonte. 

 

1. AVALIAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA NOS CASOS DE GESTANTES COM SUSPEITA DE 

INFECÇÃO POR VÍRUS ZIKA  

Embora exista grande ansiedade por parte de gestantes e profissionais de saúde em 

relação ao diagnóstico de microcefalia após a infecção materna pelo vírus Zika, a identificação 

da microcefalia intra-útero não modifica o prognóstico fetal. Portanto, a realização de exames 

ultrassonográficos de maneira excessiva não se justifica. Além disso, apesar de um laudo de 

ultrassonografia normal ser capaz de afastar anomalias anatômicas maiores, este resultado 

não afasta de forma absoluta o comprometimento fetal.  

 

 A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte orienta, a partir da data de 

publicação desta nota técnica, o seguimento ultrassonográfico fetal conforme descrito abaixo: 

 

1.1 Para as gestantes que já tenham realizado ultrassonografia obstétrica antes do 

exantema, independentemente da data do exame, recomenda-se a realização 

de mais duas ultrassonografias obstétricas durante a gestação, nos seguintes 

momentos: 

- Entre 20 e 24 semanas de gestação e, 

- Entre 32 e 35 semanas de gestação. 

 

1.2 Para as gestantes que apresentaram exantema e que ainda não tenham 

realizado nenhuma ultrassonografia obstétrica na gestação atual, recomenda-

se: 
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- Realizar, a partir da 12ª semana de gestação, ultrassonografia obstétrica para 

avaliação da idade gestacional e avaliação inicial do feto; 

- Realizar uma ultrassonografia entre 20 e 24 semanas de gestação e, 

- Repetir a ultrassonografia entre 32 e 35 semanas de gestação. 

 

Para as gestantes com infecção confirmada pelo vírus Zika (PCR positivo), o serviço de 

pré-natal de alto risco do Hospital Odilon Behrens (PNAR ZIKA VÍRUS) será responsável pela 

solicitação / realização dos exames de ultrassonografia obstétrica. 

Para as gestantes com suspeita de infecção pelo vírus Zika (aguardando resultado do PCR) ou 

que não tenham colhido a amostra em tempo adequado, o Centro de Saúde deverá solicitar a 

ultrassonografia como prioridade alta no SISREG. Estas gestantes permanecerão em 

acompanhamento no pré-natal de risco habitual, no Centro de Saúde, conforme calendário 

preconizado pelo Ministério da Saúde.  

 

2. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EM GESTANTES COM SUSPEITA DE INFECÇÃO PELO VÍRUS 

ZIKA 

 

Todos os casos de gestantes com exantema devem ser discutidos com a Vigilância 

Epidemiológica (vide contatos do quadro abaixo). 

O diagnóstico diferencial para estes casos inclui, entre outras, as seguintes doenças: 

Dengue, Chikungunya,Toxoplasmose,Citomegalovírus, Rubéola e Sífilis.  

O teste rápido de dengue (NS1) deve ser realizado no local onde a gestante tiver seu primeiro 

atendimento, até o 4º dia de início dos sintomas. A sorologia de dengue (IgM) deve ser 

realizada a partir do 6º dia de início dos sintomas, no serviço onde a gestante realiza o pré-

natal, nos casos NS1 negativo ou nos quais este exame não tiver sido realizado. 

A pesquisa de Chikungunya (PCR) será realizada na mesma amostra de sangue 

coletada para PCR de vírus Zika somente se o exame para Zika vier negativo. 

Para gestantes com exames negativos para vírus Zika (PCR), Chikungunya (PCR) e 

Dengue (NS1 e/ou sorologia) deve-se solicitar sorologias (IgG e IgM) para toxoplasmose, 

citomegalovírus e rubéola além de VDRL para sífilis para diagnóstico diferencial do quadro 

agudo exantemático. Estes exames devem ser solicitados no serviço onde a gestante realiza o 

pré-natal, para todas as gestantes susceptíveis (independentemente da data do último exame 

realizado) ou para aquelas que ainda não tenham realizado estes exames. VDRL também deve 

ser repetido, independentemente da data e resultado do último exame realizado. 
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3. NOVO CRITÉRIO DE DIAGNÓSTICO DE MICROCEFALIA PARA NEONATOS PREMATUROS 

 

Para neonatos com idade gestacional menor do que 37 semanas (prematuros) deve-se 

considerar o diagnóstico de microcefalia em caso de perímetro cefálico menor ou igual a –2 

desvio-padrão, segundo o sexo pela tabela InterGrowth 

(http://combateaedes.saude.gov.br/images/sala-de-situacao/Microcefalia-Protocolo-de-

vigilancia-e-resposta-10mar2016-18h.pdf).  

Os critérios para diagnóstico de microcefalia em neonatos com idade gestacional 

maior ou igual a 37 semanas permanecem os mesmos, ou seja, deve-se considerar como 

microcefálicos, os neonatos cujo perímetro cefálico for menor ou igual a 31,5 cm nas meninas 

e 31,9 cm nos meninos.  

 

4. MANEJO DE NEONATOS COM MICROCEFALIA E/OU FILHOS DE MÃE COM INFECÇÃO 

CONFIRMADA PELO VÍRUS ZIKA 

Os casos de neonatos com microcefalia e/ou filhos de mãe com infecção confirmada 

pelo vírus Zika devem ser discutidos com a Vigilância Epidemiológica (vide contatos do quadro 

abaixo).  

4.1 - MANEJO DE NEONATOS COM MICROCEFALIA 

Em relação à abordagem inicial e ao fluxo de encaminhamentos para os casos de microcefalia, 

reiteram-se as orientações anteriores, ou seja, a maternidade, durante a internação do recém- 

nascido, deve:  

- Coletar sangue do cordão umbilical, fragmentos de placenta em criotubo e líquido 

cefalorraquidiano do recém-nascido para realização de PCR para vírus Zika (coleta 

conforme Protocolo de Vigilância e Resposta à Ocorrência de Microcefalia, 

Ministério da Saúde, 10/03/2016);  

- Investigar diagnóstico diferencial para outras infecções congênitas (citomegalovírus, 

toxoplasmose, rubéola, sífilis, herpes simples);  

- Realizar ultrassonografia transfontanelar e avaliação de fundo de olho.   

- Preencher relatório de encaminhamento para serviços especializados, conforme 

modelo anexo (anexo 1), no momento da alta hospitalar. 

Os neonatos com microcefalia com diagnóstico de outras infecções congênitas, 

investigação inconclusiva para outras infecções congênitas ou investigação não realizada, 

devem ser encaminhados ao Centro de Treinamento e Referência em Doenças Infecciosas 

Orestes Diniz (CTR), para acompanhamento com equipe de infectologia pediátrica. 

http://combateaedes.saude.gov.br/images/sala-de-situacao/Microcefalia-Protocolo-de-vigilancia-e-resposta-10mar2016-18h.pdf
http://combateaedes.saude.gov.br/images/sala-de-situacao/Microcefalia-Protocolo-de-vigilancia-e-resposta-10mar2016-18h.pdf
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Os neonatos com microcefalia cujas mães tiveram infecção documentada 

laboratorialmente pelo vírus Zika devem ser encaminhados ao ambulatório de referência do 

HOB, sob regulação, para a especialidade NEUROLOGIA PEDIÁTRICA PARA ZIKA VÍRUS.  

4.2- MANEJO DE NEONATOS SEM MICROCEFALIA, FILHOS DE MÃE COM INFECÇÃO 

CONFIRMADA PELO VÍRUS ZIKA 

Os neonatos cujas mães tiveram infecção documentada laboratorialmente pelo vírus 

Zika e não apresentaram microcefalia devem realizar, ainda na maternidade, ultrassonografia 

transfontanelar e fundoscopia. Caso haja alterações nesses exames realizar a propedêutica 

estendida semelhante à proposta para neonatos com microcefalia (vide item 4.1). 

Todos, independentemente de alterações neurológicas ou oftalmológicas, devem ser 

encaminhados ao ambulatório de referência do HOB, sob regulação, para a especialidade 

NEUROLOGIA PEDIÁTRICA PARA ZIKA VÍRUS.  

 

5. MUDANÇAS NA NOTIFICAÇÃO DE GESTANTES SUSPEITAS DE INFECÇÃO POR VÍRUS ZIKA E 

NO ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRAS 

As gestantes suspeitas de infecção por vírus Zika devem ser notificadas apenas com 

ficha do SINAN (notificação individual ou de dengue), não havendo mais necessidade de 

encaminhamento da ficha RESP. É necessário destacar, no alto da ficha, tratar-se de gestante 

com exantema e realizar cadastro no GAL de “Protocolo de Microcefalia” (para adequada 

investigação etiológica, independentemente da identificação de feto microcefálico). 

Em relação às amostras a serem coletadas para diagnóstico, deverá ser encaminhado 

o soro da gestante até o 6º dia de início de sintomas. A FUNED não aceitará amostras de 

urina. 

 

Contato das GEREPIs e CIEVS-BH: 

TELEFONE DO PLANTÃO E DAS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS 

Barreiro:3277-5946/5921 

Centro-Sul: 3277-4331 

Leste: 3277-4477 

Nordeste: 3277-6241/6242 

Noroeste: 3277-7618/7647 

Norte: 3277-7853 

Oeste: 3277-7082 

Pampulha: 3277-7938 

Venda Nova: 3277-5413 

Plantão CIEVS-BH 24h: 98835-3120 
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Anexo 1 
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