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Era para estar alegre, afinal 
fizemos um grande leilão em prol 
da Apae Sete lagoas.
Mas é impossível não pensar na 
incapacidade da ANVISA, órgão 
este ligado ao Governo federal e 
responsável pela saúde no brasil.
Vendo de perto o que pode vir a 
acontecer com uma iminente 
epidemia de Microcefalia no Pais, 
penso o porque ficou parado a 
liberação da vacina contra a 
Dengue criada pelo laboratório 
Butantan até hoje e só foi 
liberada após a imprensa dar o 
grito nesta quarta dia 09/12/2015. 
Porque a ANVISA não liberou a 
vacina contra a dengue do 
laboratório Sanofi Pasteur como 
fez o México?
Países tropicais tem sim maior 
incidência do mosquito mas vale 
lembrar que o governo fez pouco 
caso no quesito prevenção.  Só 
se preocupou no período de 
chuva!
Deveríamos seguir exemplos de 
países como Cingapura que 
estão vencendo a batalha contra 
o mosquito e suas transmissões.
Lembrando que a microcefalia é 
uma doença grave que pode 
levar a morte e que caso a 
criança sobreviva ira 
provavelmente sofrer.
Hoje em Sete Lagoas a APAE 
seria a melhor instituição para 
tratar destas crianças, mas será 
que com uma epidemia a APAE 
Sete Lagoas terá condições para 
acolher a todos em igual 
tratamento visto as dificuldades 
financeiras que passa 
atualmente?
Pense nisto ainda da tempo de 
ajudar a APAE !
Cuide-se, previna-se !
José Arnaldo Pereira Caldas
Jornalista responsável
Reg: MTE Nº 0019309/MG
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A microcefalia é uma doença em que a cabeça e o cérebro das crianças são 

menores que o normal para a sua idade, influenciando o seu desenvolvimento 

mental. 

Geralmente, a microcefalia está presente quando o tamanho da cabeça de uma 

criança com um ano e três meses é menor que 42 centímetros. Isto ocorre 

porque os ossos da cabeça, que ao nascimento estão separados, se unem 

muito cedo, impedindo que o cérebro cresça normalmente. 

A microcefalia é uma doença grave, que não tem cura, e a criança que a possui 

pode precisar de cuidados por toda a vida, sendo dependente para comer, se 

mover e fazer suas necessidades, dependendo da gravidade da microcefalia 

que possui e se ela possui outras síndromes além da microcefalia.  
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O que é microcefalia?



As crianças com microcefalia podem ter graves consequências como: 

�  Atraso mental; 

�  Déficit intelectual; 

�  Paralisia; 

�  Convulsões; 

�  Epilepsia; 

�  Autismo; 

�  Rigidez dos músculos. 

Apesar de não haver tratamento específico para a microcefalia, podem ser 

tomadas algumas medidas para reduzir os sintomas da doença. Normalmente 

a criança precisa de fisioterapia por toda a vida para se desenvolver melhor, 

prevenindo complicações respiratórias e até mesmo úlceras que podem surgir 

por ficarem muito tempo acamadas ou numa cadeira de rodas. 

Todas estas alterações podem acontecer porque o cérebro precisa de espaço 

para que possa atingir o seu desenvolvimento máximo, mas como o crânio não 

permite o crescimento do cérebro, suas funções ficam comprometidas, 

afetando todo o corpo. 

A microcefalia pode ser classificada como sendo primária quando os ossos do 

crânio se fecham durante a gestação, até os 7 meses de gravidez, o que 

ocasiona mais complicações durante a vida, ou secundária, quando os ossos 

se fecham na fase final da gravidez ou após o nascimento do bebê. 

Quais as consequências da microcefalia?



O diagnóstico da microcefalia pode ser feito durante a gestação, com os 

exames do pré-natal, e pode ser confirmado logo após o parto através da 

medição do tamanho da cabeça do bebê. Exames como tomografia 

computadorizada ou ressonância magnética cerebral também ajudam a medir a 

gravidade da microcefalia e quais serão suas possíveis consequências para o 

desenvolvimento do bebê. 

A microcefalia não tem cura porque o fator que impede o desenvolvimento 

cerebral, que é a união precoce dos ossos que forma o crânio, não pode ser 

retirado. Se esta união precoce dos ossos acontecer ainda durante a gestação, 

as consequências podem ser mais graves porque o cérebro pouco se 

desenvolve, mas existem casos em que a união destes ossos ocorre no final da 

gestação ou após o nascimento, e neste caso a criança pode ter 

consequências menos graves. 

Diagnóstico da microcefalia

Microcefalia tem cura?



As causas da microcefalia podem incluir doenças genéticas ou infecciosas, 

exposição a substâncias tóxicas ou desnutrição. Algumas situações que podem 

provocar microcefalia podem ser: 

�  Consumo de cigarro, álcool ou drogas como cocaína e heroína durante a 

gravidez; 

�  Síndrome de Rett; 

�  Envenenamento por mercúrio ou cobre; 

�  Meningite; 

�  Desnutrição; 

�  HIV materno; 

�  Doenças metabólicas na mãe como fenilcetonúria; 

�  Exposição à radiação durante a gestação; 

�  Uso de medicamentos contra epilepsia, hepatite ou câncer, nos primeiros 3 

meses de gravidez. 

Infecções como rubéola, citomegalovírus e toxoplasmose durante a gravidez 

também aumentam o risco do bebê ter microcefalia. Além destas, existe 

suspeita de que doenças como dengue, Zika vírus ou febre chikungunya 

durante a gestação também estejam ligadas à microcefalia. Veja como o 

Zica Virus pode transmitir a microcefalia na outra matéria. 

A microcefalia também pode ser genética e acontece em crianças que 

possuem outras doenças como Síndrome de West, Síndrome de Down e 

Síndrome de Edwards, por exemplo. Por isso, a criança com microcefalia que 

também possui uma outra síndrome pode ter outras características físicas, 

incapacidades e ainda mais complicações do que as crianças que possuem 

somente microcefalia. 

O que pode causar microcefalia?



O tratamento da microcefalia não cura a doença, porém ajuda a reduzir as 

consequências no desenvolvimento mental da criança. 

Uma das possibilidade de tratamento é fazer uma cirurgia para separar 

ligeiramente os ossos do crânio, nos 2 primeiros meses de vida, para evitar a 

compressão do cérebro que impede seu crescimento. Quando além da 

microcefalia a criança possui hidrocefalia, que é a presença de líquido dentro 

do cérebro, também existe a possibilidade de colocar um dreno para controlar 

esse líquido.  

Além disso, pode ser necessário usar medicamentos que ajudam o dia a dia da 

criança, que atuam diminuindo os espasmos musculares e melhoram a tensão 

dos músculos. A fisioterapia é indicada e pode ajudar no desenvolvimento 

físico e mental e por isso quanto mais estímulo dentro da fisioterapia a criança 

tiver, melhores serão os resultados. Assim, é recomendado fazer o maior 

número de sessões de fisioterapia por semana. 

O médico que acompanha os portadores de microcefalia são o pediatra e o 

neurologista, mas outros profissionais da saúde também são necessários como 

psicólogo, dentista, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo. 

FONTE: TUA SAÚDE 

Tratamento para microcefalia



Nova agenda 2016

da  de Sete LagoasAPAE
Fique atento(a) e se prepare para adquirir sua nova agenda para 2016.
A agenda APAE 2016 além de ter um visual lindo ela também trás um pouco
de nossos alunos e nossas alunas em desenhos internos.
Caso queira fazer uma reservar basta ligar para: (31) 3773- 6584



VEJA ALGUMAS FOTOS DO

1° LEILÃO APAE

Fotos cedidas pelo SeteLagoas.com.br



Algumas obras que foram sucesso no

1° Leilão APAE





No dia 20 de novembro foi realizada a exposição das 

amostras dos trabalhos  confeccionados no ano de 

2015 nas oficinas de convivência e fortalecimento de 

vínculos, por meio do artesanato, da APAE/SL. Os 

trabalhos são ofertados para todas as famílias que 

desejam  participar das oficinas. Este lindo trabalho 

só é possível graças ao convênio que a Secretaria 

Municipal de Assistência Social mantém há anos com 

APAE/SL . 

Esta pareceria reforça a atenção e o carinho que a 

Secretária de Assistência Social, Dilma Luíza Jorge 

Schwenck, tem por nossa APAE/SL. 

OFICINA



Veja como foi preparado o

1° Leilão APAE



A  Revista APAE online agradece em nome da APAE 

Sete Lagoas aos amigos que doaram obras para o Iº 
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Demais obras do Leilão tiveram suas comissões doadas a APAE Sete Lagoas pelos proprietários, 

galerista, Leiloeiro ou pelo artista. 

 

A APAE Sete Lagoas ainda ficou com 53 obras que serão Leiloadas no Próximo Leilão com 

renda total das mesmas. Totalizando acima de R$50.000,00 



O zika vírus pode até ser transmitido por um inimigo bem conhecido do brasileiro, o mosquito 

Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue, mas as dúvidas sobre a nova doença ainda 

são muitas. Quase sempre silenciosa (80% das pessoas não apresentam sintomas), a zika já 

foi, no entanto, relacionada a duas mortes no Brasil. 

Mas os principais riscos são para bebês em gestação: o Ministério da Saúde confirmou a ligação 

entre zika e microcefalia. Os registros da malformação — bebês nascem com crânio menor que 

o normal — saltaram de 147 em 2014 para 1.248 até 30 de novembro deste ano no país, que 

não conhecia o zika vírus antes de 2014. Mas a virose também pode causar uma doença 

neurológica grave que, se não tratada, leva à morte. 
 

 

Saiba mais sobre o Zika Vírus

Perguntas e respostas 

1 - O que é a zika? 

É uma doença viral transmitida principalmente por mosquitos, como Aedes aegypti. 

2 - Quais os sintomas? 

Manchas vermelhas, coceira na pele, febre alta, dor nas articulações, dor muscular e dor de 

cabeça. 

3 - Há outras formas de contaminação? 

O vírus pode ser encontrado no sêmen, leite materno e sangue, mas não há certeza se a 

transmissão da doença pode ser feita por essas vias. 

4 - Quanto tempo depois de ser picado, surgem os sintomas da zika? 

O período de incubação é de uma semana a dez dias. 

5 - Quanto tempo dura a doença? 

De três a sete dias, período em geral menor do que o da dengue e da chikungunya. 

6 - O que fazer caso apareçam os sintomas? 

Procure o serviço de saúde mais próximo para receber orientações médicas. 

7 - É possível ter zika e não ter sintomas? 

Sim, em 80% dos casos a doença é assintomática. 
8 - Como se prevenir? 

Não existe vacina contra o vírus da zika. As medidas de prevenção são semelhantes às da 

dengue e da chikungunya: evitar contato com mosquito transmissor e eliminar focos de água 

parada, locais de reprodução do Aedes. 

9 - Usar roupas que cobrem o corpo funciona? 

Sim. Roupas - blusas de mangas compridas e calças - minimizam a exposição da pele durante o 

dia, quando os mosquitos são mais ativos. 

10 - Usar repelente adianta? 

Sim. O repelente forma uma nuvem de 4cm de distância do corpo e liga-se a uma proteína da 

antena do mosquito, fazendo com que ele fique perdido e não se aproxime. 

11 - Como o repelente deve ser passado? 

Além de passar na pele, é importante passar spray sobre a roupa também, já que o mosquito 

pode passar por baixo da roupa ou picar através do tecido. Se usar filtro solar, maquiagem ou 

hidratante, passe o repelente por cima. 



12 - Gestantes podem usar repelente? 

Mulheres grávidas que não são alérgicas devem usar. Alguns médicos recomendam o uso de 

repelentes com a substância IR3535, pois outras substâncias não são recomendadas. 

13 - Como identificar o mosquito? 

O Aedes Aegypit tem entre 5mm e 7mm, barriga listrada com manchas brancas, e patas com 

listras brancas mais visíveis nas articulações. Costuma voar baixo, não atingindo mais de dois 

metros, mas é capaz de chegar a andares altos de um prédio com a ajuda de correntes de ar. 

14 - Quais os hábitos do Aedes? 

O mosquito tem hábitos mais diurnos que noturnos, mas também pode picar à noite. Só se 

reproduz em água parada e prefere o calor. 

15 - Que medidas tomar em casa para evitar a presença do Aedes? 

Não deixe água parada, dentro de casa ou no quintal. Pneus, tijolos, garrafas e outros objetos 

que acumulam água devem ser mantidos em lugares cobertos. Telas e mosquiteiros são boas 

medidas de proteção, pois afastam o mosquito. O ar condicionado inibe o mosquito, mas não o 

mata, nem impede sua picada. 

16 - Quem pegou zika uma vez pode pegar de novo? 

Não. Diferentemente da dengue (que tem quatro sorotipos), o zika só tem um. Após a infecção, 

o organismo cria imunidade contra a ele. 

17 - Quem já teve dengue ou chikungunya pode pegar zika? 

Sim. São vírus diferentes. Apenas a forma de transmissão é igual. 

18 - Qual o tratamento para a zika? 

Não há tratamento para a doença, apenas dos sintomas, como usar analgésico e antitérmico 

que não sejam à base de ácido acetilsalicílico (AAS) e beber muito líquido, para se hidratar. 

19 - Que exame detecta o zika vírus? 

O teste para verificar a infecção pelo vírus da dengue, zika ou chikungunya é o RNA PCR. Ele 

detecta a presença do RNA (ácido ribonucleico, responsável pela síntese de proteínas da célula) 

do vírus no paciente. Sua eficácia, no caso da zika é só até o 10º dia. 

20 - Qual a relação entre a zika e a microcefalia? 

O Ministério da Saúde confirmou que há ligação entre o vírus e a microcefalia, após pesquisa 

que identificou o vírus em um recém-nascido que morreu no Ceará. Mas ainda não se sabe 

como o zika vírus causa a microcefalia. 

21 - O que é microcefalia? 

Situação rara em que o bebê nasce com o crânio pequeno (perímetro cefálico de até 32 cm). A 

ocorrência não leva à morte, mas traz consequências até a fase adulta e está associada a 

atraso no desenvolvimento neurológico, podendo levar a um déficit visual, motor e cognitivo. 

22 - A zika é a única responsável por microcefalia? 

Não. A rubéola, a toxoplasmose, o uso de drogas pela gestante são alguns dos outros fatores 

que também causam o problema. 

23 - Mulheres que pegaram zika e se recuperaram antes da gravidez podem 

transmitir o vírus para o bebê? 

Não. A transmissão ocorre apenas quando a mãe contrai o vírus durante a gestação. 

24 - Em que período da gravidez a zika pode causar microcefalia? 

Nos primeiros três meses de gestação. 



25 - É possível detectar a microcefalia no pré-natal? 

Sim, pela ultrassonografia. Já a punção para detectar a presença do zika vírus no líquido 

amniótico só deve ser feita em casos especiais, por indicação médica, pois pode levar à morte 

do bebê. 

26 - Como o bebê é contaminado pelo zika? 

O vírus circula no sangue da mãe e chega ao feto pela placenta. 

27 - Mães que pegam zika depois do segundo trimestre ainda têm risco de passar o 

vírus? 

Sim, em qualquer fase de gestação o vírus pode passar. Mas, após o primeiro trimestre, não há 

chance de provocar microcefalia. 

28 - Em crianças mais velhas, a zika pode evoluir para microcefalia? 

Não. Isso só acontece com bebês durante a gestação, em fase de formação do cérebro. 

29 - A zika causa alguma sequela neurológica? 

Não. Apenas se a zika evoluir para a Síndrome de Guilllain-Barré. 

30 - O que é a síndrome de Guillain-Barré? 

É uma doença autoimune provocada por infecções virais ou bacterianas. Mesmo assim, em 

muitos casos as sequelas são reversíveis se tratadas logo. Nessa síndrome, há perda de força 

muscular nas pernas e nos braços. Pode chegar ao aparelho respiratório e levar à morte. 

31 - A zika pode levar à morte? 

No mundo, há apenas duas mortes ligadas ao zika vírus em pessoas que não desenvolveram 

síndrome de Guilllain-Barré. 

32 - Após a infecção pelo zika vírus, quanto tempo leva para surgirem os sintomas 

da Guillain-Barré? 

De dez dias a duas semanas depois de ter zika, quando já está recuperado do vírus. 

33 - A Guillain-Barré deixa sequelas? 

Se não for tratada a tempo, pode deixar dificuldades de locomoção e alterar a fala. 

34 - Quando surgiu a zika? 

Foi primeiro identificada em 1947 em macacos, na floresta Zika, na Uganda, África. Vinte anos 

depois, foi detectada em seres humanos na Nigéria, chegando ao Brasil no ano passado, 

provavelmente com a Copa do Mundo. 

35 - Essas doenças (zika, dengue e chikungunya) existem em outros países? 

Sim, mas é a primeira vez que elas existem ao mesmo tempo e na mesma região. 

Fontes: Paulo César Guimarães, infectologista e diretor da Faculdade de Medicina de Petrópolis; 

Camila Almeida, infectologista do Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo; Marco 

Collovati, presidente do laboratório de diagnóstico OrangeLife; Edmilson Migowski, 

infectologista da UFRJ, Helio Magarinos Torres Filho, patologista clínico e diretor médico do 

Richet Medicina e Diagnóstico; Fiocruz; Secretaria Estadual de Saúde,Ministério da Saúde, 

Jornal Extra 



Para ajudar a APAE ligue: 

(31) 3773-6584
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Botijão de Gás
LIQUIGÁS

Entrega grátis em toda a cidade

3774-8420 | 3774-8888

*Promoção válida enquanto durar o estoque / Valor referente somente ao gás

  E você ainda 
leva grátis uma
edição da revista
Mulher Brasileira



Rua: Souza Viana 183 - CENTRO
Sete Lagoas - MG

Mande sua mensagem 
pra revista

noticiasapae@gmail.com

Cantinho da Mensagem

Todos os anos são sempre iguais, expressamos aos amigos e familiares 
nossos melhores desejos e esperamos que todos eles façam o mesmo. 
Estimamos muita paz, saúde e dinheiro, mas muitas vezes esquecemos 
de inserir um pouco mais de sentimentos verdadeiros.

Devemos valorizar a positividade e manter diariamente uma visão 
otimista sobre os mais diferentes aspectos da vida, porem precisamos 
aprender a sermos mais solidários, mais humanos. Vamos relembrar 
tudo de bom que nos aconteceu para incentivar novas conquistas, sem 
esquecer dos erros que jamais deverão ser cometidos. Vamos fazer de 
2016 o ano da solidariedade e do amor.

Enviada por : Marcela M. S



vendas@fortunapark.com.br

VENDAS:
 (31) 3716-7284
(31) 99916-2783
(31) 99631-2809
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