
 

Nota Técnica nº 03 - GEAS/GERC/ CIEVS/ GEEPI/ GVSI/ SMSA – 

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 

Assunto: Encaminhamento para reabilitação dos neonatos  

assintomáticos expostas a vírus  Zika e aqueles com microcefalia e/ou 

atraso do desenvolvimento neuropsicomotor com suspeita de Zika ou 

outra etiologia infecciosa, residentes em Belo Horizonte 

 

 
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2016. 

 
Esta nota técnica visa orientar os fluxos para assistência aos neonatos 

assintomáticos expostas ao vírus Zika e aqueles com microcefalia e/ou 

atraso do desenvolvimento neuropsicomotor com suspeita de Zika ou 

outra etiologia infecciosa. 

Para neonatos com idade gestacional maior ou igual a 37 semanas, 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. 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. A 

microcefalia pode ter como causas quadros congênitos (como, por exemplo, 

síndromes genéticas, infecções, uso de teratógenos, entre outros) ou 

decorrentes de causas pós-neonatais (traumas peri-parto, infecções do neonato, 

etc). A ocorrência de microcefalia não significa que irão ocorrer alterações 

motoras, mentais ou sensitivas. Crianças com perímetro cefálico abaixo da 

média podem ser cognitivamente normais, sobretudo se a microcefalia for de 

origem familiar (fisiológico). Contudo, a maioria dos casos de microcefalia é 

acompanhada de alterações motoras e cognitivas que variam de acordo com o 

grau de acometimento cerebral. O comprometimento cognitivo ocorre em cerca 

de 90% dos casos. 

 

 



1. Avaliações  

Todos os neonatos assintomáticos expostos ao vírus Zika e aqueles com 

microcefalia e/ou atraso do desenvolvimento neuropsicomotor com suspeita de 

Zika ou outra etiologia infecciosa devem passar pelas seguintes avaliações: 

 

1.1  Avaliação oftalmológica 

 

A fundoscopia deve ser realizada na maternidade. Além da fundoscopia, 

neonatos com suspeita ou diagnóstico confirmado de microcefalia, independente 

da causa, devem ser encaminhados, via regulação, para oftalmologista 

pediátrico para avaliação. O encaminhamento para reabilitação visual, quando 

necessário, deve ser feito por oftalmologista da rede SUSBH. 

 

1.2  Avaliação auditiva 

 

A avaliação auditiva deve seguir o fluxo de cuidado preconizado para 

crianças de risco para deficiência auditiva dentro do Programa de Triagem 

Auditiva Neonatal, desde a avaliação, em tempo oportuno, até o diagnóstico e 

acompanhamento nos Serviços de Atenção à Saúde Auditiva, nos casos 

necessários.  

 

2.  Estimulação Precoce 

 

Além das avaliações mencionadas, as crianças com microcefalia e/ou 

atraso no desenvolvimento neuropsicomotor devem ser inseridas no serviço de 

Estimulação Precoce tão logo o bebê esteja clinicamente estável e devem 

permanecer em estimulação até os três anos de idade; após esse período segue-

se a reabilitação conforme apresentação clínica. O atendimento em estimulação 

precoce acontece em nosso município nos Centros de Reabilitação (CREAB) e 

no Centro Municipal de Oftalmologia (CMO), unidades que contam com equipe 

multiprofissional de reabilitação (fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e 

fonoaudiólogos, dentre outros). 

Todos os casos de neonatos com microcefalia serão considerados 

prioridade para avaliação pelo CREAB e CMO. Não se deve esperar a finalização 



da propedêutica para encaminhar o paciente, pois isto pode  representar 

oportunidade perdida de recuperação e reabilitação. 

O pedido de encaminhamento ao CREAB para inserção  

no serviço de Estimulação Precoce pode ser realizado na maternidade ou nos 

Centros de Saúde, por médicos, enfermeiros e profissionais da reabilitação. O 

agendamento deve ser efetivado conforme a regional de moradia (fluxograma 

em anexo).  

Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde possui três CREAB e um 

CMO: 

CREAB Leste: referência para moradores das regionais Venda Nova, Leste, 

Nordeste 

CREAB Centro-Sul: referência para moradores das regionais Centro-Sul, 

Barreiro, Pampulha e Norte 

CREAB Noroeste: referência para moradores das regionais Noroeste e Oeste 

CMO: referência para todo o município.  

 

3. Notificação 

Deve-se notificar os casos de crianças com microcefalia atendidas pelos 

Centros de Reabilitação Física, Visual e junta reguladora de saúde auditiva. 

Todos os casos novos de crianças com microcefalia acompanhadas pelos 

Centros de Reabilitação deverão ser informados mensalmente para a 

Coordenação de Reabilitação por meio de planilha própria. 

 

4. Outros encaminhamentos 

 

4.1 Crianças, filhas de gestantes com confirmação de infecção pelo Zika 

vírus, que não apresentarem microcefalia e/ou comprometimento do 

SNC: 

 

As crianças, filhas de mãe com confirmação laboratorial de Zika na gravidez, 

independentemente de microcefalia, deverão ser encaminhadas pela 

maternidade ao Centro de Saúde, para acompanhamento e monitoramento pela 

equipe de saúde da família e NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), 

dentro do fluxo já existente, com ênfase na aquisição dos marcos do 



desenvolvimento, e especial atenção ao primeiro ano de vida.  Os Centros de 

Saúde, além de realizarem o acompanhamento e o monitoramento, deverão 

cadastrar estas crianças no SISREG para agendamento sob regulação nas 

especialidades Oftalmologia Pediátrica e Neurologia Pediátrica para Zika 

Vírus. Para tanto, entrar na função Atendimento, Agendar, e no final da tela de 

marcação, quando confirmar o agendamento e o sistema informar que não há 

limite de solicitação ou oferta na especialidade, informar os dados clínicos no 

campo MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO e clicar no botão Regulação.  

 
4.2 Crianças com suspeita ou diagnóstico de outras infecções 

congênitas: 

 

Crianças com suspeita ou confirmação de toxoplasmose, sífilis, 

citomegalovírus, HIV, HTLV, hepatites virais e outros, exceto aquelas com 

confirmação de infecção pelo zika vírus na gestação, deverão ser 

encaminhadas, pela maternidade, ao Centro de Treinamento e Referência em 

Doenças Infecciosas e Parasitárias Orestes Diniz (CTR) e ao Centro de Saúde. 

Este último, por sua vez, também pode realizar o encaminhamento ao CTR, caso 

este não tenha sido feito pela própria maternidade. 

 

5. Acompanhamento pela Equipe de Saúde da Família e Acompanhamento 

Familiar 

 

Todas as crianças com microcefalia e/ou com atraso neuropsicomotor, 

independente da causa, devem ser acompanhadas e monitoradas pelas 

respectivas equipes de saúde da família, concomitantemente ao atendimento 

especializado. É imprescindível o envolvimento dos pais e familiares no 

tratamento, considerando que o ambiente social é o mais rico em estímulos para 

a criança.  

 

 

 

 

 



FLUXOGRAMAS DE ENCAMINHAMENTO 

 

Crianças assintomáticas filhas de mãe com exame positivo para Zika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crianças com microcefalia e/ou alteração de SNC filhos de mãe com exame 

positivo para Zika 
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Crianças com microcefalia e/ou alteração SNC, suspeita de qualquer infecção 

de transmissão vertical, sem confirmação de infecção pelo vírus Zika  
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