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Introdução e objetivos: A microcefalia é caracterizada pela medida do
crânio menor que menos dois desvios-padrões abaixo da média específica
para o sexo e idade gestacional, têm etiologia complexa e multifatorial. O
surto de microcefalia relacionado ao vírus Zika é um evento incomum, que
se trata de uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional.
Esse trabalho tem o objetivo de traçar o perfil clínico-epidemiológico dos
casos de microcefalia no município de Vitória de Santo Antão.

Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, observacional, transversal de
agregado, em que usou o banco de dados da plataforma CIEVS-PE, enviado
à Vigilância Epidemiológica de Vitória de Santo Antão, com casos notificados
de microcefalia de residentes do município, no período de outubro de 2015 a
junho de 2016. Os dados analisados foram: classificação do rn pela idade
gestacional, sexo, perímetro cefálico, peso, exame de neuroimagem, exame
para Zika vírus, classificação final e qual a sua unidade de referência na
rede de assistência.

Resultado: Foram notificados 34 casos suspeitos de microcefalia de
residentes de Vitória de Santo Antão. Desses, 91% eram nascidos à termo;
58% do sexo feminino e 42% do sexo masculino; o perímetro cefálico variou
de 26,4cm a 33,0cm; o peso ao nascer foi de 1.572g a 4.330g; no exame de
neuroimagem 11,7% apresentaram calcificações; quanto ao IgM para Zika
vírus, 11,7% deram positivo; na classificação final 47% dos casos ainda estão
em investigação, 9% foram confirmados como microcefalia; dos casos
confirmados todos tem como unidade de referência o Hospital Universitário
Oswaldo Cruz, em Recife.

Discussão e conclusão: A suspeita precoce, notificação adequada e
registro oportuno de casos de microcefalia relacionados ao vírus Zika é
fundamental para desencadear o processo de investigação, visando
classificar os casos notificados (confirmar ou descartar), bem como subsidiar
as ações de atenção à saúde e descrição dessa nova doença, que tem um
prognóstico tão imprevisível aos acometidos.
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