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RESUMO

A infecção por Zika vírus vem requerendo atenção da saúde pública brasileira desde 2015 com a confirmação de casos de microcefalia e outras 
síndromes relacionadas ao Zika vírus. Trata-se de um tema de relevância e atualidade que despertou o interesse de graduandos de medicina por 
dois aspectos complementares: acompanhar os efeitos da existência do vírus no fluxo de atenção ao pré-natal ofertado a gestante pelo SUS –
Sistema Único de Saúde e sobre a saúde da criança. O referencial teórico foi construído a partir de levantamento bibliográfico realizado nas bases 
Google Acadêmico e Scielo entre 2015 e 2017. Além da consulta aos documentos normativos governamentais, produções e narrativas realizadas 
por órgãos das nações unidas, pesquisadores, profissionais e ativistas mobilizadas pelo tema. Os objetivos deste estudo foram analisar o fluxo de 
atenção a gestante e o cuidado a criança com microcefalia contemplando seus desafios e os efeitos deste diagnóstico nos âmbitos social, familiar 
e econômico.  Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, exploratório, voltado para captação de informações acerca dos temas 
supracitados tendo como foco a análise sobre o itinerário referente ao fluxo de atenção. A pesquisa foi desenvolvida em dois cenários: Hospital 
Municipal Jesus e Instituto Estadual do Cérebro. No primeiro, foram revisados 4 prontuários de crianças com história sugestiva de microcefalia por 
Zika. No segundo, foi entrevistada uma profissional da equipe acerca de sua impressão do diagnóstico, fluxo de atenção e suporte social que as 
crianças microcefálicas recebem. As informações colhidas nos dois cenários foram analisadas para fins de identificação de obstáculos e/ou pontos 
de melhoria no que tange ao setor saúde e a outras políticas associadas. Observou-se, através dos relatos da profissional do IEC e dos prontuários 
dos pacientes do Hospital Municipal Jesus que as crianças com microcefalia e suas famílias enfrentam diversos desafios no que tange ao fluxo de 
atendimento: desde o diagnóstico até o acesso aos benefícios sociais e escassez de centros especializados para reabilitação e acompanhamento. 
Consequentemente, o atendimento a estas crianças torna-se defasado e elas apresentam maior risco de sequelas relacionadas a microcefalia. O 
fluxo e acesso a rede de serviços municipais não conta com divulgação ampla e é pouco conhecido por profissionais e usuárias. O fluxo de 
atendimento as famílias acometidas pelo Zika vírus ainda está em construção desde o início da epidemia em 2015. Deste modo, observamos 
falhas quanto a adoção de atendimento multidisciplinar as crianças, obtenção dos benefícios sociais e centros de referência. O impacto do Zika 
vírus no Brasil é considerável, logo deve-se sempre manter atenção para o atendimento as famílias acometidas e para a prevenção de novos 
casos. Somente desta forma a doença poderá ser controlada e aqueles já acometidos receberem um tratamento digno e pleno.
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