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PÚBLICO EM GERAL

Prevenção/Proteção

 › Se o mosquito pode matar, ele não pode nascer.

 › Mantenha-se vigilante quanto à limpeza da sua casa, cuidando para 
que pratinhos com vasos de plantas, lixeira, baldes, ralos, calhas, 
garrafas, pneus e, até brinquedos, não sirvam de criadouro para as 
larvas do mosquito. 

 › Mantenha-se vigilante quanto à limpeza do seu bairro. Denuncie o 
acúmulo de lixo e entulho, ou qualquer recipiente que possa abrigar 
a larva do mosquito.

 › Utilize telas em janelas e portas, use roupas compridas – calças e 
blusas – e, se vestir roupas que deixem áreas do corpo expostas, 
aplique repelente nessas áreas.

 › Fique, preferencialmente, em locais com telas de proteção, 
mosquiteiros ou outras barreiras disponíveis.

Cuidados

 › Caso observe o aparecimento de manchas vermelhas na pele, 
olhos avermelhados ou febre, busque um serviço de saúde para 
atendimento.

 › Não tome qualquer medicamento por conta própria.

 › Procure orientação sobre planejamento reprodutivo e os métodos 
contraceptivos nas Unidades Básicas de Saúde.

Informação

 › Utilize informações dos sites institucionais, como o do Ministério da 
Saúde e das Secretarias de Saúde.

 › Se deseja engravidar: busque orientação com um profi ssional de 
saúde e tire todas as dúvidas para avaliar sua decisão. 

 › Se não deseja engravidar: busque métodos contraceptivos em uma 
Unidade Básica de Saúde. 



GESTANTE

Prevenção/Proteção

 › Utilize telas em janelas e portas, use roupas compridas – calças e 
blusas – e, se vestir roupas que deixem áreas do corpo expostas, 
aplique repelente nessas áreas.

 › Fique, preferencialmente, em locais com telas de proteção, 
mosquiteiros ou outras barreiras disponíveis.

Cuidados

 › Busque uma Unidade Básica de Saúde para iniciar o pré-natal assim 
que descobrir a gravidez e compareça às consultas regularmente.

 › Vá às consultas uma vez por mês até a 28ª semana de gravidez; a 
cada quinze dias entre a 28ª e a 36ª semana; e semanalmente do 
início da 36ª semana até o nascimento do bebê.

 › Tome todas as vacinas indicadas para gestantes.

 › Em caso de febre ou dor, procure um serviço de saúde. Não tome 
qualquer medicamento por conta própria.

Informação

 › Se tiver dúvida, fale com o seu médico ou com um profi ssional de 
saúde.

 › Relate ao seu médico qualquer sintoma ou medicamento usado 
durante a gestação.

 › Leve sempre consigo a Caderneta da Gestante, pois nela consta 
todo seu histórico de gestação.

CUIDADOS COM O RECÉM-NASCIDO

 › Proteger o ambiente com telas em janelas e portas, e procurar 
manter o bebê com uso contínuo de roupas compridas – calças e 
blusas.

 › Manter o bebê em locais com telas de proteção, mosquiteiros ou 
outras barreiras disponíveis.

 › A amamentação é indicada até o 2º ano de vida ou mais, sendo 
exclusiva nos primeiros 6 meses de vida.



 › Caso se observem manchas vermelhas na pele, olhos avermelhados 
ou febre, procurar um serviço de saúde.

 › Não dar ao bebê qualquer medicamento por conta própria. 

Informação

 › Após o nascimento, o bebê será avaliado pelo profi ssional de saúde 
na maternidade. A medição da cabeça do bebê (perímetro cefálico) 
faz parte dessa avaliação.

 › Além dos testes de Triagem Neonatal de Rotina (teste de orelhinha, 
teste do pezinho e teste do olhinho), poderão ser realizados outros 
exames.

 › Leve seu bebê a uma Unidade Básica de Saúde para o 
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento conforme o 
calendário de consulta de puericultura. 

 › Mantenha a vacinação em dia, de acordo com o calendário vacinal 
da Caderneta da Criança.

CUIDADOS COM O RECÉM-NASCIDO 
COM MICROCEFALIA

 › Proteger o ambiente com telas em janelas e portas, e procurar 
manter o bebê com uso contínuo de roupas compridas – calças e 
blusas.

 › Manter o bebê em locais com telas de proteção, mosquiteiros ou 
outras barreiras disponíveis.

 › A amamentação é indicada até o 2º ano de vida ou mais, sendo 
exclusiva nos primeiros 6 meses de vida.

 › Caso se observem manchas vermelhas na pele, olhos avermelhados 
ou febre, procurar um serviço de saúde.

 › Não dar ao bebê qualquer medicamento por conta própria. 

 › Leve seu bebê a uma Unidade Básica de Saúde para o 
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento conforme o 
calendário de consulta de puericultura. 

 › Mantenha a vacinação em dia, de acordo com o calendário vacinal 
da Caderneta da Criança. 



Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde
www.saude.gov.br/bvs

Informação

 › Além do acompanhamento de rotina na Unidade Básica de Saúde, 
seu bebê precisa ser encaminhado para a estimulação precoce.

 › Caso o bebê apresente alterações ou complicações (neurológicas, 
motoras ou respiratórias, entre outras), o acompanhamento por 
diferentes especialistas poderá ser necessário, a depender de cada 
caso.

 › ATENÇÃO: a alta do bebê da maternidade não deve ser adiada para 
realização de exame de imagem, pois o exame pode ser agendado 
para realização de forma ambulatorial.




