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O vírus Zika é transmitido por meio da picada de mosquito Aedes aegypti, o 
mesmo que transmite o vírus da dengue e o vírus Chikungunya. Por esse motivo, 
as medidas de prevenção e controle são as mesmas já adotadas contra a dengue 
e para o Chikungunya (DUARTE, 2015). O objetivo do presente estudo é relatar 
sobre atividades em aula práticas ambas as partes vinculadas ao Centro 
Universitário Tiradentes – UNIT, na disciplina de Enfermagem obstétrica e 
neonatologia no segundo semestre do ano de 2015. O estudo trata-se de um 
relato de experiência, onde houve também consulta nas seguintes bases de 
dados: SCIELO e MEDLINE. O estudo foi realizado durante o mês de novembro 
de 2015. Possui natureza descritiva e explicativa. Durante as práticas de pré-natal 
na atenção básica da matéria de enfermagem obstétrica e neonatologia de uma 
unidade básica de Saúde da cidade de Maceió, percebemos a preocupação das 
gestantes com o surto de microcefalia relacionado ao zika vírus, a enfermeira da 
UBS relatou que era difícil os pais acompanhar as suas esposas nas consultas e 
que depois do surto a grande parte estava se fazendo presentes. Diante de tantas 
duvidas e preocupações que percebemos, o grupo pediu a permissão da 
enfermeira e professora para realizarmos um dia de Educação em Saúde para as 
gestantes e seus esposos onde realizamos orientações, panfletagens, 
orientações de prevenção do mosquito como o limão com cravo espalhado em 
casa e entre outras medidas de prevenção, discutimos verdades e mitos e 
falamos sobre a microcefalia relacionada ao zika vírus. Notamos que o dia de 
Educação em Saúde foi de suma importância para as gestantes, falamos o 
quanto e importante a prevenção do mosquito, e orientar os familiares e amigos. 
Na consulta posterior vimos que os pais estavam mais tranqüilos durante a 
consulta. 
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