Assistência aos Casos Suspeitos
de Síndrome Congênita
STORCH e Zika Vírus
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Superintendência de Atenção à Saúde – SUAS
Gerência de Ações Estratégicas – GAEST
Supervisão de Cuidados à Pessoa com Deficiência – SUPED

Síndrome Congênita
STORCH + Z em Alagoas
• É importante salientar que, além da Microcefalia, uma série de manifestações,
incluindo desproporção

craniofacial, espasticidade,

convulsões,

irritabilidade,

disfunção do tronco encefálico, como problemas de deglutição, contraturas de
membros, anormalidades auditivas e oculares e anomalias cerebrais foram relatadas
entre neonatos expostos ao vírus Zika de forma intrauterina. É possível observar,
também, a ocorrência de algumas manifestações neurológicas sem a Microcefalia.
Esse conjunto, que inclui também outras alterações, como as músculo-articulares,
constituem a Síndrome Congênita relacionada a Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola,
Citomegalovírus e Herpes (STORCH) + Zika vírus (Z).

Síndrome Congênita
STORCH + Z em Alagoas

Protocolo Estadual em Vigência
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Maternidade
Coleta obrigatória de soro
para STORCH e Zika Vírus.

Profissional de Saúde
.

Notificação ao Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em
Saúde (CIEVS/SESAU-AL)
Plantão CIEVS/AL: (82) 9 8882-9752, (82) 3315-2059, 08002845415.
Registro de Eventos de Saúde Pública (RESP): www.resp.saude.gov.br
E-mail: notifica@saude.al.gov.br
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Supervisão de Cuidados à Pessoa com Deficiência
(SUPED/SESAU-AL)
(82) 3315-1103
Agendamento de consultas com Pediatra capacitado para
atendimento a infecções congênitas.

Avaliação clínica
NORMAL, sem
alterações.

Atenção Básica Municipal
Acompanhamento da puericultura
no município de residência.
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Supervisão de Cuidados à Pessoa com Deficiência
(SUPED/SESAU-AL)
(82) 3315-1103
Agendamento de consultas com Pediatra capacitado para
atendimento a infecções congênitas.

Avaliação
clínica
NORMAL,
sem alterações.

Atenção Básica
Municipal
Acompanhamento
da puericultura no
município de
residência.

Eventual identificação de
Alterações no Desenvolvimento
Neuropsicomotor:
Notificação no RESP e
retorno ao fluxo para investigação.
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Supervisão de Cuidados à Pessoa com Deficiência
(SUPED/SESAU-AL)
(82) 3315-1140
Agendamento de consultas com Pediatra capacitado para
atendimento a infecções congênitas.

Avaliação clínica
com
ALTERAÇÕES

Se o houver solicitação de
Tomografia Computadorizada
de Crânio (TCC):
Pediatra irá entregar a APAC ao
responsável da criança, que por
sua vez, deverá procurar a
Secretaria de Saúde do seu
município para que o
agendamento seja solicitado à
SUPED.
.

Secretaria
Municipal
de Saúde
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Supervisão de Cuidados à Pessoa com Deficiência
(SUPED/SESAU-AL)
(82) 3315-1140
Agendamento de consultas com Pediatra capacitado para
atendimento a infecções congênitas.

Avaliação clínica
com
ALTERAÇÕES

Secretaria
Municipal
de Saúde

Supervisão de
Cuidados à Pessoa
com Deficiência
(SUPED/SESAU-AL)
(82) 3315-1103
*Agendamento de
consultas e exames
complementares.

Centros
Especializados em
Reabilitação
(CER’s) e/ou
Serviços
Intermunicipais:
Estimulação
Precoce, de 0 a 3
anos de idade.

*Consultas: Cardiologista, Neuropediatra, Oftalmologista, Ortopedista, Otorrinolaringologista.
*Exames complementares: BERA/PEATE, Ecocardiograma, Teste do Coraçãozinho, do Olhinho, da Orelhinha e USG Abdominal.

Fluxo da Assistência aos Casos com Suspeita de Síndrome Congênita STORCH + Z

Consulta com Pediatra capacitado para atendimento a infecções congênitas.

1ª Macrorregião
Centro Especializado em
Reabilitação (CER-III) da
Universidade Estadual de
Ciências da Saúde de Alagoas
Maceió

2ª Macrorregião
Espaço Nascer
Arapiraca
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Tomografia Computadorizada de Crânio (TCC), SE solicitada pelo Pediatra...

Hospital Geral do Estado Prof. Osvaldo
Brandão Vilela (HGE)
Maceió
SMS deverá solicitar agendamento à
SUPED (3315-1103)
suped.sindromecongenita@gmail.com

Linha de Cuidado (Por Competência)
Maternidades
• Medição do perímetro cefálico;
• Coleta de soro para STORCH e Zika vírus (sangue e urina)
dentro das primeiras 48 horas após o parto de crianças com
Microcefalia e/ou alteração do Sistema Nervoso Central, ou
daquelas sem malformações evidentes ao nascer, mas cujas
mães tiveram diagnóstico de infecção por vírus Zika
(laboratorial ou clínico epidemiológico);
• Notificar no Sistema de Registro de Eventos em Saúde PúblicaRESP todo recém-nascido que se enquadre em um ou mais
critérios citados no Protocolo Estadual (páginas 16 e 17);
• Realização de testes de triagem neonatal (orelhinha,
coraçãozinho, olhinho e pezinho) nos RN’s e preenchimento
dos resultados na Caderneta de Saúde da Criança.

Linha de Cuidado (Por Competência)
Arboviroses-AL
• Análise das notificações, triagem de acordo com as orientações
federais e classificação dos casos com suspeita de Síndrome
Congênita STORCH + Z;
• Repasse dos dados e números oficiais do Estado de Alagoas
para a Supervisão de Cuidados à Pessoa com Deficiência
(SUPED/SESAU-AL).

Linha de Cuidado (Por Competência)
SUPED/SESAU-AL
• Solicitação de agendamento das consultas com Pediatra capacitado para
o atendimento a infecções congênitas e informes ao município de
residência da criança;
• Solicitação de agendamento de Tomografia Computadorizada de Crânio (TCC),
caso solicitada pelo médico.

Linha de Cuidado (Por Competência)
• Agendamento de consultas (Cardiologista, Neuropediatra,
Oftalmologista, Ortopedista e Otorrinolaringologista) e exames
(BERA/PEATE, Ecocardiograma, e USG Abdominal)
necessários ao fechamento diagnóstico.

Linha de Cuidado (Por Competência)
Secretarias Municipais de Saúde
• Responsáveis por seus munícipes.
• Deverão requisitar às áreas técnicas estaduais o agendamento
de consultas e exames necessários ao fechamento de
diagnóstico e tratamento.
• Deverão, ainda, disponibilizar transporte local e intermunicipal
para a realização dos mesmos, bem como para a realização da
estimulação precoce em serviços especializados.
• Designação de profissional de referência para assuntos
relacionados à Síndrome Congênita STORCH e Zika vírus
para um melhor acompanhamento dos casos e troca de
informações com as áreas técnicas estaduais.

Obrigada!

Katiuscia Viana da Silva (Supervisão de Cuidados à Pessoa com Deficiência/SESAU-AL)
Patrícia Ferreira Lima e Luísa Valença de Oliveira Rodrigues (Técnicas de Referência para
SCSZ – SUPED/SESAU)
(82) 3315-1103

