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Resumo da Proposta:
Dos 2.869 casos de microcefalia — um dos sintomas da síndrome congênita do Zika vírus — confirmados no país, 421
estão em Pernambuco. A microcefalia, frequentemente, está associada ao retardo mental, déficits visuais, auditivos,
crises epiléticas, atraso no desenvolvimento motor e cognitivo e comportamento de irritabilidade. Os atrasos motores e
distúrbios da comunicação influenciam as condições psicológicas e sociais, dificultando o convívio social da criança e
seu desempenho nas atividades diárias. Ganhos no desenvolvimento são otimizados com estimulação precoce, quando
realizada nos primeiros meses de idade. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) configura-se como importante espaço
para a identificação e acompanhamento das famílias acometidas pela Síndrome Congênita do Zika Vírus. A detecção
precoce do desenvolvimento motor atípico para profissionais que atuam na atenção primária não é uma tarefa simples.
Reconhecendo que é uma atribuição das IES contribuírem na qualificação dos profissionais para melhoria da assistência
e cuidado da população. Esta proposta pretende continuar capacitando profissionais da rede de saúde dos municípios
para avaliação, intervenção e acompanhamento dessas crianças. As equipes multidisciplinares irão matriciar os
profissionais da ESF, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde, dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família e Residentes
em Saúde da Família do Estado de Pernambuco, facilitando o manejo da assistência dessas crianças. Essas ações
ocorrerão através de oficinas teórico-práticas para troca de saberes entres os participantes, fortalecendo a educação
na atenção básica.

Objetivo Geral:
Promover educação permanente em saúde para os diversos profissionais envolvidos no cuidado e atenção à criança com
síndrome congênita do Zika vírus

Objetivos Específicos:
- Analisar criticamente o processo de trabalho dos profissionais que atuam na assistência a criança com síndrome
congênita do Zika vírus;
- Oferecer oficinas de atualização e capacitação, observando os princípios norteadores da atenção básica para
avaliação e acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor;
-Sensibilizar os profissionais da rede de acompanhamento quanto aos benefícios do trabalho interdisciplinar com vista a
integralidade e intersetorialidade;

-Fomentar ações de supervisão sistemática das práticas, voltadas para o enfrentamento das fragilidades da rede de
atenção a saúde;
-Fomentar ações de supervisão sistemática das práticas, voltadas para o enfrentamento das especificidades do cuidado
na atenção primária a esta população.

