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O vírus da zika é uma infecção em compreensão no Brasil e no mundo, e pode 
acarretar diversos problemas, dentre eles a microcefalia. O perfil de gravidade 
das complicações por infecção do vírus Zika na gestação, depende de um 
conjunto de fatores, que se inicia no desenvolvimento do concepto ao genótipo 
materno-fetal. A microcefalia caracteriza-se pelo escore abaixo de -2 da média 
populacional de idade e sexo. Este estudo do tipo relato de caso, objetiva 
descrever a sistematização da assistência de enfermagem na aplicação de um 
plano de cuidados para lactente com microcefalia por vírus zika. Trata-se de um 
relato, vivenciado a partir da experiência no processo de ensino aprendizagem na 
disciplina Atenção Integral III, do curso de graduação em enfermagem, em uma 
enfermaria da ala pediátrica de um Hospital no Rio Grande do Norte, em junho de 
2016. Algumas etapas do processo de enfermagem foram utilizadas para a 
sistematização da assistência ao lactente com microcefalia, norteada pelas 
taxonomias NANDA e NIC. O lactente estava internado devido a uma possível 
consequência da microcefalia que seria a dificuldade da deglutição e a alergia a 
proteína do leite de vaca, esperando um procedimento cirúrgico. A evolução de 
enfermagem foi realizada a cada turno de trabalho, assim como a mensuração do 
balanço hídrico, controle dos sinais vitais e administração de medicamentos. Os 
diagnósticos de enfermagem identificados e registrados, foram: padrão ineficaz de 
alimentação do lactente, risco de infecção e tensão do papel de cuidador; alguns 
desses, passíveis de intervenção direta e imediata, e outros com necessidade de 
intervenções contínuas. Os fatores fisiopatológicos do lactente, psicológicos da 
mãe, sociais da família e os cuidados realizados na enfermaria pediátrica 
propiciaram a elaboração de um plano diário de cuidados através da aplicação do 
processo de enfermagem, obtendo-se resultados imediatos e a sua continuidade 
diária. 
 
Palavras-chave: Vírus Zika; Microcefalia;Cuidados de enfermagem. 


