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Microcefalia
A batalha pelo bem estar de crianças vítimas do 

vírus zika
Por Juliana Roriz Aarestrup

Nos primeiros meses de 2015, um 
grande surto de febre zika, transmiti-
da pelo mosquito Aedes aegypti, atin-
giu milhares de pessoas em diferentes 
estados brasileiros. Inicialmente, não 
parecia haver mo-
tivos para grande 
apreensão, pois os 
primeiros sintomas 
sugestionavam do-
enças já conhecidas, 
como dengue e chi-
kungunya, e a taxa de mortalidade asso-
ciada ao problema era muito baixa. No 
segundo semestre do ano, a situação foi 
alterada completamente. O número de 
internações de pessoas com indícios 
neurológicos relacionados à infecção 
pelo vírus zika aumentou significativa-
mente, levando o Ministério da Saúde 
a decretar situação de emergência em 
saúde pública de importância nacional.  
Iniciava-se, naquele 
momento, um exten-
so período de inves-
tigação científica e de 
ansiedade para mu-
lheres grávidas e seus 
familiares.

Entre outubro de 2015 e outubro de 
2016, o Ministério da Saúde notificou 
9.953 casos de microcefalia e outras al-
terações no sistema nervoso, dentre os 

quais, 392 casos foram positivos para o 
vírus zika. Pouco tempo depois, o la-
boratório da Fiocruz, no Paraná, cons-
tatou a presença do vírus em amostras 
de placentas de mulheres grávidas após 
abortamento de seus bebês no Rio 
Grande do Norte. 

Em Natal, foi 
realizado o diag-
nóstico do pri-
meiro bebê com 
microcefalia as-
sociada ao zika 
vírus. A mãe da 

criança contraiu o vírus quando estava 
na 12ª semana de gestação e, aos nove 
meses, percebeu que sua barriga havia 
diminuído de tamanho. Após a ultras-
sonografia, foi constatada a perda de 
líquido amniótico e presença de anoma-
lia cerebral do feto. À partir de então, 
diversos cientistas de diferentes insti-
tuições de pesquisas no país iniciaram 
suas investidas em estudos sobre o zika 

vírus e suas compli-
cações em fetos e 
recém-nascidos. A 
epidemia motivou 
a intensificação das 
ações de combate 
ao mosquito A. ae-

gypti nos estados e municípios.
Simultaneamente, as mães começa-

vam a batalha pela sobrevivência e qua-
lidade de vida de suas crianças micro-

As mães começavam a 
batalha pela sobrevivência 
e qualidade de vida de suas 

crianças microcefálicas

Internações de pessoas com 
indícios neurológicos relaciona-
dos à infecção pelo vírus zika 
aumentou significativamente
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cefálicas. Na Unidade Básica de Saúde, 
os bebês receberam o acompanhamen-
to de rotina. Mas, fazia-se necessária a 
estimulação psicomotora precoce das 
crianças. Foi quando as vítimas do zika 
se viram abandonadas pelo Estado: ser-
viços de saúde ineficientes, mal atendi-
mento dos pacientes, ausência de clíni-
cas especializadas para as terapias e um 
pequeno número de profissionais quali-
ficados para o atendimento das crianças 
com microcefalia. E, embora o governo 
federal anunciasse a prioridade das fa-
mílias com crianças microcefálicas por 
zika para o recebimento de benefício do 
INSS, em 2016, muitas mães nunca re-
ceberam o auxílio prometido. 

Após o nascimento, o diagnóstico 
das crianças com mi-
crocefalia precisa ser 
rápido para que as te-
rapias de estimulação 
psicomotora sejam 
eficientes. Embora 
não haja um trata-
mento para reverter o 
mal desenvolvimento 
cerebral, a falta de estímulo no período 
correto aumenta a possibilidade de le-
sões definitivas do cérebro. A terapêu-
tica, nestes casos, consiste em acom-
panhamento contínuo de fisioterapia, 
fonoaudiologia, pediatria e terapia ocu-
pacional

A Secretaria Municipal de Saúde de 
Cuiabá disponibilizou o Ambulató-
rio de Referência para Atendimento à 
Mulher (ARAM) para o atendimento a 
estas crianças e, em abril de 2018, foi 
inaugurada, na cidade de Cuiabá, a 1ª 
unidade de atendimento assistencial do 
estado de Mato Grosso à criança com 
microcefalia (Centro-Lar) com o obje-
tivo de garantir um acolhimento assis-
tencial completo e a seguridade social 
da população em vulnerabilidade. En-
tretanto, diversas são as reivindicações 

por atendimento especializado e garan-
tia prioritária de serviços de saúde, além 
de reclamações por causa da carência de 
equipamentos para os exames de rotina 
e do excesso de burocracia para o aten-
dimento dos pacientes. 

Atualmente, a única opção benefici-
ária para as famílias com crianças mi-
crocefálicas advém da Lei 13.301, de 
2016, que dispõe sobre a adoção de 
medidas de vigilância em saúde quando 
determinada situação de iminente pe-
rigo à saúde pública pela presença do 
mosquito transmissor do vírus da den-
gue, do vírus chikungunya e do vírus da 
zika. O benefício consiste em um salá-
rio-maternidade pelo prazo máximo de 
três anos. Entretanto, de acordo com 

o Ministério da Saú-
de, apenas 14% das 
crianças com micro-
cefalia relacionada 
ao zika receberam o 
atendimento comple-
to para a reabilitação, 
pois falta a oferta de 
tratamento para as 

múltiplas deficiências provocadas pela 
enfermidade.

No início de dezembro de 2018, 
dois projetos de pensão vitalícia para 
as crianças com microcefalia causada 
pelo vírus Zika foram aprovados pela 
Comissão de Seguridade Social e Famí-
lia da Câmara. Tais documentos defen-
dem o direito destas crianças à pensão 
mensal de um salário, pelo resto da vida, 
para o tratamento da doença. Ambos 
os projetos ainda serão analisados em 
caráter conclusivo pelas Comissões de 
Finanças, Tributação e Constituição, 
Justiça e de Cidadania. 

Enquanto nenhum ato realmente efi-
ciente é concretizado, diversas famílias 
carentes alimentam o sonho de direito 
ao tratamento adequado e qualidade de 
vida dos seus filhos doentes.

Em abril de 2018, foi inau-
gurada, na cidade de Cuia-
bá, a primeira unidade de 
atendimento assistencial do 

estado de Mato Grosso
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Cruzadinhas !!!

01. Termo utilizado quando um surto 
ocorre em diversas regiões do país, si-
multaneamente;

02. Condição em que a cabeça de um 
bebê é significativamente menor do 
que o esperado, muitas vezes devido a 
transmissão do vírus Zika pelo mosqui-
to Aedes a uma gestante;

03. Mosquito que também transmite o 
vírus Zika. Tal mosquito é capaz de re-
sistir a temperaturas mais frias, diferen-
temente do Aedes aegypti;

04. Mosquito em inglês;

05. Elemento principal e necessário 
para que os mosquitos se reproduzam;

06. Planta que ajuda no combate aos 
mosquitos;

07. Aumento imprevisto do número de 
casos de uma doença em uma região es-
pecífica;

08. Febre amarela em inglês;

09. Doença transmitida pelo Aedes ae-
gypti que é conhecida por causar mi-
crocefalia em bebês que estão em pro-
cesso de formação;

10. Doença transmitida pelo Aedes ae-
gypti que é muito conhecida;

11. Epidemia de doença infecciosa que 
se espalha entre a população localiza-
da  em uma grande região geográfica 
como, por exemplo, um continente, ou  
mesmo o planeta;

12. Doença infecciosa que ocorre habi-
tualmente e com incidência significati-
va em dada população e/ou região;

13. Tal ação causa o aumento da pro-
liferação do mosquito, fazendo-o sair 
de seu habitat natural e chegar na área 
urbana.
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Invasor
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EXPEDIENTE

Chamado de invasor 
Proliferador 
Destruidor 

Aquele que traz tristeza 
 

Sua força se expande  
Nós que a aumentamos 
Seus males aumentam  

Somos nós que o alimentamos  
 

A mudança começa na prevenção 
A mudança começa em nós 

Nossos filhos merecem 
Um mundo sem medo 

Da contaminação 
 

Sejamos conscientes 
Responsáveis 

Só assim desfrutaremos 
Da tão sonhada PAZ.

Resposta da cruzadinha

Por Isabela Dominique de Oliveira Silva


